OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 26.5.2017
_________________________________________________________________________

24. 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 Dodatku č. 1 k VZN Obce Ruská Nová Ves č. 1/2015 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
6. Schválenie finančných prostriedkov na úhradu prác vykonaných pri kolaudácii
kanalizácie na základe požiadaviek budúceho prevádzkovateľa kanalizácie VVS, a. s.
7. Schválenie finančných prostriedkov na výstavbu oplotenia v ZŠ podľa súťažných
podkladov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Overovatelia zápisnice: Ondrej Desiatnik
Lukáš Velán
Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 20.10 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 5 poslanci. Starosta konštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ, ktorý prítomní poslanci schválili.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 24. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Desiatnika a p. Velána .
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
Uznesenie č. 2/IV./2017 – úloha trvá, je potrebné skompletizovať žiadosť a podať ju na Úrad
vlády SR.
K bodu 5) Schválenie Dodatku č. 1 k VZN Obce Ruská Nová Ves č. 1/2015 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
Poslanci schválili Dodatok č. 1 k VZN Obce Ruská Nová Ves č. 1/2015 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves.
K bodu 6) Schválenie finančných prostriedkov na úhradu prác vykonaných pri
kolaudácii kanalizácie na základe požiadaviek budúceho prevádzkovateľa
kanalizácie VVS, a. s.
V uvedenom bode informoval starosta obce poslancov, že kanalizácia je už takom
stave, že VVS, a. s. dala stanovisko (starosta ho prítomným prečítal) s podmienkami, čo
je potrebné ešte dotiahnuť do konca – telemetria (meranie na diaľku), parschalov žľab je
už namontovaný, ku každej šachte je potrebné osadiť výtyčky (starosta uviedol, že obec
má k dispozícii cca 30 ks betónových stĺpov, tieto využije na označenie šácht). OÚ –
odbor životného prostredia nám na základe uvedeného môže vydať kolaudačné
rozhodnutie. Starosta uviedol, že vstupujeme do rokovania s VVS, a. s. o preberaní
kanalizácie do správy. Akonáhle vodárenská spoločnosť preberie od obce kanalizáciu do
správy, urobí sa informačný leták o postupe samotného zapájania sa. Tento leták bude
doručený do domácností, ktorých sa pripájanie na kanalizáciu bude dotýkať. Pričom
podmienky pripájania určuje VVS, a. s. S vodárenskou spoločnosťou bude uzatvorená
zmluva o prevádzke.
Poslanci schválili finančné prostriedky vo výške 19 403,11 Eur na úhradu prác
vykonaných pri kolaudácii kanalizácie na základe požiadaviek budúceho
prevádzkovateľa kanalizácie – VVS, a. s.
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K bodu 7) Schválenie finančných prostriedkov na výstavbu oplotenia v ZŠ podľa
súťažných podkladov
Starosta obce uviedol, že obec už v r. 2016 zakúpila materiál na časť oplotenia ZŠ.
V schválenom pláne investícií na r. 2017 je vybudovanie oplotenia v ZŠ. Po spracovaní
projektovej dokumentácie a vysúťažení zhotoviteľa je potrebné schváliť finančné
prostriedky na realizáciu stavby. Vysúťažená suma bude po ukončení diela ponížená
o cenu zakúpeného materiálu v r. 2016.
P. Mgr. Lokajová uviedla, že sa jej nevidí výška, ktorú treba schvaľovať, keď už máme
nejaký materiál. Po vyjasnení a vysvetlení poslanci schválili finančné prostriedky vo
výške 17 593,81 Eur na výstavbu oplotenia v ZŠ podľa súťažných podkladov s tým, že
výsledná suma bude ponížená o materiál, ktorý je už obcou zakúpený.
K bodu 8) Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov:
a) 8.5. t. r. sa uskutočnila brigáda na lúke pod hradom, poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným. Starosta ďalej uviedol, že ohľadom využitia lúky na uskutočnenie Prvého
hradného dňa v obci sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami dotknutých organizácií a obec
podala žiadosť o stanovisko na Lesy SR, š. p. . Všetko musí byť papierovo podložené.
b) Ministerstvo kultúry SR nepodporilo žiadosť obce o poskytnutie dotácie na projekt
„Soľnohrad – konzervácia nadzemného muriva“.
c) Obec nebola úspešná ani pri žiadosti o dotáciu na kanalizáciu, ktorá bola podaná na
Environmentálny fond.
d) vzhľadom na to, že od r. 2010 nebola obci schválená dotácia na kanalizáciu, bude potrebné
na nezrealizované úseky kanalizácie urobiť projekty a skúsiť žiadať o financie cez iné
výzvy – IROP. Do projektov bude potrebné zapracovať aj nesúhlasy niektorých občanov
(p. Petruška G., p. Šoltés P. nesúhlasia, aby kanalizácia išla cez súkromné pozemky)
e) V súvislosti s pripravovaným Dňom obce na podnet starostu poslanci podali návrh na
ocenenie občanov obce.
f) Starosta obce poďakoval poslankyni Mgr. Lokajovej aj ostatným, ktorí sa podieľali na
príprave podujatia ku Dňu matiek
g) V sobotu 3.6. o 13.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku pri príležitosti MDD sa
uskutoční športový deň pre deti. Predseda športovej a kultúrnej komisie sa stretnú v stredu
o 15.00 hod. a dohodnú organizačné záležitosti súvisiace s týmto podujatím. Starosta
uviedol, že na ihrisko prídu vojaci, deti budú mať možnosť jazdiť na koníkovi.
h) ukázal poslancom upravené magnetky. Množstvo kusov na objednanie sa upresní na
stretnutí
i) s Ing. Papcunom hovoril ohľadom vytvorenia izby ľudových tradícií, ktorá by bola zriadená
vo veľkej triede ZŠ
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K bodu 9) Diskusia
- p. Lacko – zaujímal sa, kedy bude daná do užívania meteostanica (starosta obce uviedol, že
je to vec SÚC, obec iba dala súhlas na inštalovanie)
- p. Desiatnik :
. stolný tenis – ešte nie je jasný termín
. navrhuje, aby sála obecného úradu bola vyzdobená deťmi z MŠ, napr. podľa ročných
období. K tomuto návrhu sa pridala aj poslankyňa Mgr. Lokajová.
. dobrý ohlas u občanov má novootvorená predajňa Jednoty
. očkovanie psov – navrhuje vymedziť veterinárovi priestor pred zbrojnicou
- p. Mgr. Lokajová:
. navrhla namontovanie zrkadla pri rodinnom dome p. Ernesta Ňachaja
. občania sa sťažujú na parkovanie áut na 1. zastávke pri rod. dome Šingľarových
. pri Baranových opravovali vodovodné potrubie, je tam poškodený chodník a vytlačená
priekopa za Baranovým domom
. vodárenská spoločnosť by mohla vymeniť potrubie, lebo sú stále poruchy na vodovodnom
potrubí
- p. Hirko:
. navrhuje upozorniť všetkých, ktorí svoje autá parkujú nevhodne
. zlé fungovanie rozhlasu na dolnom konci – od p. Semana dole ku Frajtkovým je zlá
počuteľnosť
K bodu 10) Záver
Všetky body programu 24. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Lukáš Velán

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

