OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 31.3.2017
_________________________________________________________________________

22. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Určenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie prevodu pozemku podľa § 9a, odst. 8 e) zákona NR č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí
6. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sanáciu skládky
odpadu v obci Ruská Nová Ves
7. Schválenie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Ruská Nová
Ves
8. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok ministerstva životného
prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, názov projektu: Zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ v Ruskej Novej Vsi
9. Schválenie finančných prostriedkov na financovanie schválených investičných zámerov
podľa súťažných podkladov
10. Žiadosť o dotáciu pre TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2017
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Lokajová
Mgr. Jozef Ňachaj

Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 20.30 hod.

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva. Na začiatku rokovania boli prítomní 4 poslanci. Starosta konštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ. Navrhol zaradiť ako bod č. 10)
Žiadosť o dotáciu pre TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2017, ako bod 11. bude nasledovať
Rôzne, 12. Diskusia, 13. Záver. Prítomní poslanci schválili takto navrhnutý program
rokovania OZ.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 22. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Mgr. Lokajovu a
p. Mgr. Ňachaja.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
K bodu 5) Schválenie prevodu pozemku podľa § 9a, odst. 8 e) zákona NR č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí
Starosta obce uviedol, že na 21. zasadnutí OZ bol schválený zámer prevodu nehnuteľného
majetku Obce Ruská Nová Ves, ktorý bol zverejnený a na 22. zasadnutí obecného
zastupiteľstva je potrebné schváliť samotný prevod nehnuteľnosti. Prítomní poslanci schválili
tento prevod.
K bodu 6) Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sanáciu
skládky odpadu v obci Ruská Nová Ves
Starosta oboznámil poslancov, že Obec Ruská Nová Ves na základe vyhlásenej výzvy
predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program Ľudské zdroje,
Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, názov projektu:
Sanácia skládky odpadu v obci Ruská Nová Ves. Poslanci konštatovali, že ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom a súhlasili so zabezpečením
povinného spolufinancovania projektu.
K bodu 7) Schválenie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Ruská
Nová Ves
Poslanci schválili Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Ruská Nová
Ves.

3
K bodu 8) Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok ministerstva
životného prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, názov projektu: Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ v Ruskej Novej Vsi
Starosta obce oboznámil poslancov s vyhlásením výzvy ministerstva životného prostredia na
znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. Budovu obecného úradu v tejto výzve
nemôžeme riešiť, nakoľko viac ako 20 % priestorov je v prenájme. Je však možnosť riešiť
budovu MŠ. K tomu je potrebné vypracovať audit, aby sa určilo aká úspora by sa dosiahla.
Poslanci schválili, aby žiadosť bola predložená.
K bodu 9) Schválenie finančných prostriedkov na financovanie schválených investičných
zámerov podľa súťažných podkladov
V tomto bode poslanci schválili finančné prostriedky na investičné zámery podľa súťažných
podkladov. Čo sa týka zakúpenia veže do posilňovne, je potrebné neunáhliť sa pri výbere, ale
radšej pozisťovať a vybrať kvalitnú.
K bodu 10) Žiadosť o dotáciu pre TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2017
TJ Slanské Ruská Nová Ves predložila žiadosť o poskytnutie dotácie pre futbalový klub na
rok 2017. Starosta obce informoval, že k predloženému vyúčtovaniu sú výhrady, ktoré
prerokuje ekonómka so zodpovednými funkcionármi. Poslanci uvažovali o prípadnom
zakúpení vozidla na prepravu futbalistov. Tu je však potrebná dôkladná analýza, poznamenal
p. starosta. Dotáciu vo výške päť tisíc Eur poslanci pre futbalový klub na tento rok schválili.
K bodu 11) Rôzne
P. starosta v tomto bode informoval poslancov:
a) na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Františka Ňachaja a p. Márie Kúdelkovej
v súvislosti s priekopou pri rodinnom dome č. 70. Poslanci sa žiadosťou zaoberali
a zhodli sa na rovnakom závere ako minulého roku, t. z. priekopa je udržiavaná
a v obci sú prioritnejšie veci na riešenie.
b) Poďakoval sa poslancom p. Velánovi a p. Desiatnikovi za zorganizovanie hokejového
turnaja a ostatných podujatí
c) 18.2. t. r. sa uskutočnilo fašiangové podujatie pre dôchodcov,
d) Obec Ruská Nová Ves vyhlásila výberové konanie na riaditeľa MŠ, po otvorení
obálok bude zvolané výberové konanie,
e) Deň obce - starosta poprosil poslankyňu p. Mgr. Lokajovu, aby v súvislosti
s prípravou tohto podujatia oslovila miestneho kronikára p. Ing. Jozefa Papcuna, aby
spoločne pripravovali miestnosť ľudových tradícií v ZŠ. Zároveň je potrebné
pozisťovať, kto reprezentuje obec, aby sa utvoril zoznam na ocenenie. Starosta
informoval poslancov o návrhu magnetky na podujatie a oboznámil poslancov so
štruktúrou prípravy Dňa obce a Prvých hradných dní.
f) poslanci odsúhlasili plán kultúrnych akcií na r. 2017
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g) obec cez výzvu PSK podala žiadosť o dotáciu na kultúrnu akciu – Deň obce a Prvé
hradné dni

K bodu 12) Diskusia
- poslankyňa p. Mgr. Lokajová – zaujímala sa, či nie je možné utvoriť v rámci webovej
stránky obce časť pre urbársku spoločnosť (starosta obce uviedol, že spoločnosť je právnická
osoba, obecná webová stránka poskytuje priestor iba ZŠ a MŠ a spoločenským organizáciám
v obci, na stránke môžeme však uviesť odkaz na webovú stránku urbariátu, ktorú si však musí
spoločnosť vytvoriť sama)
- poslanec p. Velán – zaujímal sa, ako sa bude riešiť žiadosť p. Desiatnika na umožnenie
prístupu z obecného chodníka na súkromný pozemok. P. starosta uviedol, že rieši sa stavebné
povolenie na RD v tejto lokalite a p. Desiatnik dostane v súvislosti s prístupom dopravných
prostriedkov na pozemok rovnaké podmienky ako aj stavebník rodinného domu.
- poslanec p. Mgr. Ňachaj informoval, že objavil knihu v maďarskom jazyku, kde sú
historické fakty o Soľnohrade, bude potrebné zakúpiť knihu a urobiť preklad textu.
K bodu - 13) Záver
Všetky body programu 22. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

...............................................

Overovatelia : Mgr. Katarína Lokajová

...............................................

Mgr. Jozef Ňachaj

...............................................

