OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 25.8.2017
_________________________________________________________________________

26. 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. Prenájom pozemku pod budovou MŠ
6. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu Obce Ruská Nová Ves k 30.6.2017
7. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v šk. roku 2017/2018
8. Schválenie Zadania pre ÚPN Z Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny
9. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Splašková
kanalizácia Obce Ruská Nová Ves“
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Overovatelia zápisnice:

Richard Frajtko
Mgr. Katarína Lokajová

Začiatok rokovania: 18.55 hod.
Koniec rokovania : 20.00 hod.

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce Ing. Marchevského a Ing. arch. Vladimíra Debnára.
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 Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi
s touto zmenou: ako bod č. 9) bude nasledovať Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP
pre projekt s názvom „Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves“ , ako bod 10. Rôzne, 11.
Diskusia, 12. Záver. Prítomní poslanci schválili takto predložený program.

K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 26. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Frajtka a
p. Mgr. Lokajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá (Poslanci budú pokračovať
v uskutočňovaní kontrol.)
K bodu 5) Prenájom pozemku pod budovou MŠ
Starosta obce uviedol, že k uvedenému bodu bol poslancom na preštudovanie doručený návrh
zmluvy na prenájom pozemku pod budovou materskej školy. Zmluvu s gréckokatolíckou
cirkvou je potrebné uzavrieť z dôvodu, že tento pozemok je v ich vlastníctve. Obec, ak chce
ísť do zateplenia budovy materskej školy, musí mať vlastnícky vzťah k pozemku. Čo sa týka
výšky nájmu, vyjednala sa suma 100,00 Eur/rok na obdobie 10 rokov, teda do r. 2026.
Poslanci súhlasili s uzatvorením predloženej zmluvy.
K bodu 6) Záznam z kontroly plnenia rozpočtu Obce Ruská Nová Ves k 30.6.2017
Pri prerokovaní tohto bodu vystúpil p. Ing. Marchevský, hlavný kontrolór obce, ktorý
oboznámil poslancov s výsledkami kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2017. Čo sa týka
príjmovej časti uviedol, že daňové príjmy sú plnené na 41,1 %. Podielové dane ako hlavný
zdroj obecných príjmov sú plnené na 49,4 %. V porovnaní s rokom 2016 sú podielové dane
vyššie o 6 827 Eur. Vo výdajovej časti rozpočtu sú bežné výdaje čerpané na 55,4 %. Čerpanie
výdajov v jednotlivých položkách je primerané ročnému zámeru.
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu vzali poslanci na vedomie.
K bodu 7) Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v šk. roku 2017/2018
Vzhľadom na navýšenie počtu detí v materskej škole riaditeľka Materskej školy v Ruskej
Novej Vsi požiadala zriaďovateľa o zriadenie druhej triedy, t. z., aby materská škola
fungovala v šk. r. 2017/2018 ako dvojtriedna. Poslanci súhlasili s dvojtriednou prevádzkou
materskej školy v tomto školskom roku. Personálne zloženie je v riešení.
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K bodu 8) Schválenie Zadania pre ÚPN Z Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny
Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil Ing. arch. Debnár, ktorý uviedol, že
dokument Zadania pre ÚPN Z Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny nie je materiálom,
ktorý navrhuje riešenie, ale ukazuje požiadavky na riešenie územia. Celý proces obstarávania
je uvedený v predloženej správe. Nad rámec zákona bolo Zadanie ... prezentované vlastníkom
pozemkov. K Zadaniu ... sa vyjadrili 2 vlastníci, ktorí sú uvedení v správe. Okresný úrad
v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky vydal súhlasné stanovisko, ktoré oprávňuje
obecné zastupiteľstvo schváliť Zadanie pre ÚPN Z Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné
doliny. Jeho schválením sa môže začať proces obstarávania.
K bodu 9) Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom
„Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves“
K tomuto bodu poslanci mali k dispozícii materiál, kde je vykalkulovaná dostavba zvyšnej
kanalizácie v obci. Starosta uviedol, že cez IROP je výzva na budovanie kanalizácie. Obec
Ruská Nová Ves je zaradená vo funkčnom území mesta Prešov. VÚC má pridelený balík
peňazí, na Prešov pripadá 1 106 584 Eur. Samotné mesto Prešov nečerpá prostriedky. Naša
obec má šancu, že bude úspešná, len výzva je komplikovaná.
Aj keď každý rok dávame žiadosť o poskytnutie dotácie na Environmentálny fond, od r. 2010
obci nebola poskytnutá dotácia na kanalizáciu.
K bodu 10) Rôzne
Starosta uviedol, že k organizovaniu obecných podujatí Prvého hradného dňa a Dňa obce bolo
stretnutie, kde boli rozdelené úlohy. Na lúke pod hradom je potrebné upratať ešte pokosenú
trávu. Navrhol v utorok 29. augusta urobiť brigádu.

K bodu 11) Diskusia
a) p. Mgr. Lokajová:
- tlmočila nesúhlas pracovníkov prevádzky potravín COOP Jednota s vyhlasovaním
oznamu v miestnom rozhlase pre predajcu z Poľska predávajúceho ovocie a zeleninu,
pretože tento sortiment je aj v miestnych potravinách.
Poslanci s tým nesúhlasili a vyslovili názor poskytnúť občanom možnosť nakúpiť aj
u iného predajcu.
- pri poslednom pohrebe nefungovali v Dome smútku mikrofóny
Starosta obce uviedol, že mikrofón bol pred pohrebom skontrolovaný.
- vyslovila názor k výberu učiteľky do materskej školy a zároveň navrhla, aby sa
dala šanca ľuďom z dediny. V našej obci sú mladí ľudia, ktorí majú pedagogické
vzdelanie. Starosta obce aj poslanci súhlasili s názorom p. Mgr. Lokajovej. Výber aj
obsadenie miesta učiteľky MŠ starosta obce prerokuje s riaditeľkou materskej školy.
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K bodu 12) Záver
Všetky body programu 26. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom a ostatným zúčastneným za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Richard Frajtko

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

Mgr. Katarína Lokajová

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

