OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 6.10.2017
_________________________________________________________________________

27. 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. Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov v obci Ruská Nová Ves – Obecný
úrad a Materská škola - návrh riešení – prezentácia firmou KOOR Východ, s. r. o.
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Overovatelia zápisnice:

Ondrej Desiatnik
Jozef Hirko

Začiatok rokovania: 18.40 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 a zástupcu firmy KOOR Východ, s. r. o. Ing. Staška. Na začiatku rokovania
boli prítomní 4 poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi .
Prítomní poslanci schválili predložený program.

2
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 27. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Desiatnika a p. Hirku
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov v obci Ruská Nová Ves –
Obecný úrad a Materská škola - návrh riešení – prezentácia firmou KOOR
Východ, s. r. o.
V tomto bode vyzval starosta obce Ing. Staška, zástupcu firmy KOOR Východ, s. r. o, aby
predniesol prezentáciu o možnosti zateplenia budovy materskej školy a obecného úradu.
P. Staško predstavil firmu, ktorá sa zaoberá hlavne rekonštrukciou kotolní, uskutočňovaním
stavieb a ich zmien, výrobou tepla, rozvodom tepla. Navrhujú riešenia, ktoré znižujú
energetickú náročnosť budov. Znižovanie energetickej náročnosti budov sa podľa zákona č.
321/2014 Z. z. dotýka aj obcí, ktoré musia znižovať spotrebu a tým aj náklady na energie.
Uviedol, že firma robí už siedmy rok, ponúka rekonštrukciu za vlastné peniaze a čerpaním
úverov. Je zaregistrovaná na Ministerstve hospodárstva, ktoré im robí kontroly. V praxi to
funguje tak, že firma urobí práce a obec postupne spláca.
Ing. Staško ďalej dodal, že cieľom stretnutia je poveriť starostu, aby začal robiť prieskum
trhu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a obecného úradu. Aby sa
mohol tento proces rozbehnúť, je potrebné, aby to poslanci schválili.
Zdôraznil, že firma je 10 rokov garantom a poskytuje servis na náklady firmy. Firma robí
všetko podľa zákona. Robí formou koncesie. Preinvestované prostriedky sa nezapočítavajú do
dlhov obce.
Na vystúpenie Ing. Staška nadviazal starosta obce, ktorý uviedol, že obec nemôže ísť do
zateplenia budovy obecného úradu cez výzvy, pretože viac ako 20 % priestorov tejto budovy
je prenajatých. Na materskú školu tiež nie je možné dostať dotáciu.
Poslankyňa Mgr. Lokajová vyslovila názor, že bolo by dobré urobiť najprv jednu budovu
a potom sa pustiť do ďalšej. Navrhla tiež, aby sa porozmýšľalo nad nainštalovaním slnečných
kolektorov na tieto budovy.
K bodu 6) Rôzne
V tomto bode informoval starosta poslancov:
- poďakoval všetkým poslancom za účasť na príprave a organizovaní Dňa obce a Prvého
hradného dňa
- predložil poslancom vyúčtovanie týchto podujatí
- dňa 16.11. o 16.00 hod. na obecnom úrade bude vyhodnotenie týchto podujatí. Zároveň sa
vyhodnotia celoročné aktivity na hrade.
- poďakoval sa organizátorom za zorganizovanie volejbalového turnaja
- vyjadril poďakovanie poslancovi p. Velánovi za zorganizovanie detského turnaja vo futbale
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- informoval prítomných o tom, že 20.10. budú pristavené na obvyklých miestach
veľkokapacitné kontajnery
- Dňa 22.10. o 15.00 hod. v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční divadelné predstavenie
- dňa 10.12. k Mikulášovi je pre deti z obce pripravené divadielko (MŠ robí podujatie
k Mikulášovi samostatne)
- najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude zvolané v októbri ku kanalizácii
- posledné zasadnutie OZ v tomto roku sa naplánuje s kontrolórom obce Ing. Marchevským
(musí byť vypracovaný rozpočet)
- na Environmentálny fond bola aj v tomto roku podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na
stavbu „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“
- čo sa týka schválenej dotácie na likvidáciu čiernej skládky, v súčasnosti na ministerstve
prebieha kontrola verejného obstarávania
- výzva na multifunkčné ihriská bola zrušená
- čo sa týka kanalizácie, zmluva s VVS, a. s. je podpísaná, čaká sa na vydanie kolaudačného
rozhodnutia
19.40 hod. - príchod Mgr. Ňachaja na zasadnutie OZ
K bodu 7) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. Mgr. Lokajová
- navrhla zistiť, či bolo možné vyznačenie prechodu pre chodcov pri rodinnom dome
Baranových (starším ľuďom hrozí nebezpečenstvo pri prechádzaní cez cestu) alebo
nájsť iný spôsob upozornenia na chodcov
- upozornila na chodník pri zástavke na Záhumní – je sadnutý. Reagoval p. starosta, ktorý
uviedol, že o probléme vie. Chodník poškodilo ťažké vozidlo pri vykladaní stavebného
materiálu na stavbu rodinného domu. Stavebník je si vedomý poškodenia, po ukončení
stavby dá chodník do poriadku.
- je už opravený poklop na kanalizačnom potrubí pri rodinnom dome č. 207 – starosta
uviedol, že áno
- upozornila, že pozemky na Vyšných dolinách sú zarastené burinou, je potrebné vyzvať
vlastníkov, aby ich dali na poriadok
2. p. Hirko sa zaujímal, aké sú páky na vlastníkov pozemkov, či je možné vyrubiť pokuty.
Starosta uviedol, že zistíme aký je správny postup.
3. p. Lacko
- upozornil na podmytú cestu smerom k bytovkám
Na upozornenie reagoval p. starosta, ktorý uviedol, že cesta je štátna, upozorníme správcu
cesty.
- upozornil na časté meškanie autobusového spoja linky č. 46 s odchodom z Prešova
o 16.30 hod. Navrhol posunúť odchod tohto spoja.
- zaujímal sa, či sa nedá urobiť posedenie pre poslancov mimo obecného úradu, napr.
bowling
4. p. Máthéová – tlmočila požiadavku občanov na zachádzanie spojov linky č. 46 okolo
Hypertesca
5. Mgr. Ňachaj – vzhľadom na výsledky práce starostu obce navrhol zvýšenie platu starostovi
o 5 % a poslancom odmeňovanie za jedno zasadnutie o 100 %. Poslanci súhlasili
s návrhom. Aj napriek súhlasu všetkých prítomných poslancov, starosta uviedol, že
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zvýšenie platu starostu aj odmeňovanie musia byť zaradené v samostatnom bode programu,
preto sa zaradia do programu na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva..
K bodu 8) Záver
Všetky body programu 27. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Jozef Hirko

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

