OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 13.12.2017
_________________________________________________________________________

29. 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 konceptu zápisu do kroniky za r. 2016
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2018
7. Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2018
8. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na r. 2018 z projektu SFZ
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
9. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu Zbojníckeho hradu na
Ministerstvo kultúry SR
10. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov
11. Prerokovanie platu starostu podľa zákona č. 253/1994
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Overovatelia zápisnice:

Ján Lacko
Mgr. Katarína Lokajová

Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 19.50 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, 2 poslanci ospravedlnení.
Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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18.47 hod. – príchod poslanca p. Velána na zasadnutie OZ
K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi
s touto zmenou: ako bod 8) nasleduje Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
na r. 2018 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ , bod 9)
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu Zbojníckeho hradu na Ministerstvo
kultúry SR , bod 10) Schválenie Zásad odmeňovania poslancov, bod 11) Prerokovanie platu starostu
podľa zákona č. 253/1994, 12. Rôzne, 13. Diskusia, 14. Záver.
Poslanci schválili takto predložený program.

K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 29. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov p. Lacka a
p. Mgr. Lokajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2016
Kronikár obce p. Ing. Jozef Papcun predložil koncept zápisu do kroniky za r. 2016.
K uvedenému zápisu nemal nikto z poslancov výhrady (p. Desiatnikovi podal vysvetlenie
k zápisu o vodovode – údaje sú získané z materiálov z archívu). Koncept predloženého zápisu
do kroniky za r. 2016 poslanci schválili bez pripomienok.
K bodu 6) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves
na r. 2018
V tomto bode hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský uviedol, že jeho úlohou je posúdiť,
či je rozpočet v súlade so zákonom, nehovorí k rozdeľovaniu finančných prostriedkov na
jednotlivé objemové položky. Dodal, že bol schválený štátny rozpočet. Ak by boli podielové
dane vyššie, musí sa to zohľadniť v rozpočte. Návrh rozpočtu na r. 2019-2020 je orientačný.
Konštatoval, že rozpočet obce spĺňa všetky náležitosti, nemá k rozpočtu výhrady a odporúča
ho schváliť a viacročný rozpočet na r. 2019-2020 zobrať na vedomie.
K bodu 7) Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2018
Poslanci schválili predložený rozpočet.

3
K bodu 8) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na r. 2018
z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
Futbalový zväz vyhlásil výzvu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ . Poslanec Mgr. Ňachaj navrhol požiadať o najvyššiu sumu a podiel obce 10 –
15 tisíc Eur. S návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. Starosta uviedol, že na uvedenú akciu
musí byť urobený rozpočet. Ak bude žiadosť schválená, potom sa bude schvaľovať
spoluúčasť obce.
K bodu 9) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu Zbojníckeho hradu
na Ministerstvo kultúry SR
Poslanci schválili, aby obec znovu podala žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu
Zbojníckeho hradu na Ministerstvo kultúry SR.
K bodu 10) Schválenie Zásad odmeňovania poslancov
K predloženému návrhu Zásad odmeňovania poslancov sa vyjadril kontrolór obce Ing.
Marchevský, ktorý uviedol, že zákon nepozná termín mimoriadne obecné zastupiteľstvo. Na
základe toho sa z tohto návrhu vypustil bod o odmeňovaní poslancov za mimoriadne OZ.
S touto úpravou boli Zásady .... schválené a zároveň boli zrušené Zásady ... zo dňa 14.1.2011.
K bodu 11) Prerokovanie platu starostu podľa zákona č. 253/1994
Poslanec Mgr. Ňachaj predniesol na 28. zasadnutí OZ návrh na zvýšenie platu starostu.
Keďže prerokovanie platu starostu musí byť v programe zasadnutia, tento bod bol zaradený
na rokovanie 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva. V uvedenom bode vystúpil starosta,
ktorý uviedol, že na konci prvého volebného obdobia mu bolo navrhnuté zvýšenie platu o 5
%, no neboli finančné prostriedky, preto starosta odmietol zvýšenie platu. V súčasnosti má
navýšenie platu o 15 % od r. 2013. Uviedol príklady príplatkov u starostov zo susedných obcí
napr. Lada – 45 %, Fintice – 40 %, Kapušany – 70%, Ľubotice – 44 %. Poslanec p. Desiatnik
navrhol starostovi zvýšenie platu o 40 %. Uviedol, že si to starosta zaslúži. Zvýšenie sa bude
týkať iba jedného roka, nakoľko nás čakajú voľby a o plate budúceho starostu bude
rozhodovať už nové zastupiteľstvo. Ďalší poslanci navrhli zvýšenie platu nasledovne – Mgr.
Ňachaj – 20 %, p. Hirko – 30 %, p. Velán a p. Lacko – 35 %.
Kontrolór obce uviedol, že hlasuje sa podľa poradia podaných návrhov. Poslanci sa zjednotili
na tom, že budú hlasovať za dva návrhy, a to 20 %-né a 35 %-né zvýšenie.
Pri hlasovaní o zvýšenie platu o 20 % sa hlasovania zdržali všetci 6 prítomní poslanci.
Nasledovalo hlasovanie o návrhu 35%-ného zvýšenia platu. Za hlasovali 5 poslanci, l
poslanec sa hlasovania zdržal. Takže plat starostovi bol zvýšený o 35 % s účinnosťou od
1.1.2018.
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K bodu 12) Rôzne
V uvedenom bode vystúpil starosta obce:
a) dňa 14.12. sa uskutoční posedenie s jubilantami r. 2017 (poslanci schválili zakúpenie
poukážok v hodnote 10,00 Eur )
b) dňa 29.12. – sa v sále obecného úradu uskutoční vianočný koncert Petra Milenkyho
c) v dňoch 29.12 t. r. a 7.1.2018 (prázdniny) bude na zimnom štadióne hodinové korčuľovanie
d) do tlače sa pripravuje kalendár na r. 2018
e) 10.2.2018 je plánované fašiangové posedenie pre dôchodcov
f) po dohode s p. Sarossym obec upustila od uskutočnenia hradného dňa na budúci rok.
Dohodli sa, že hradné dni budeme robiť raz za dva roky, pretože sú plánované náročné
investičné akcie. Takéto podujatie je finančne náročné. Takisto podujatie Deň obce sa bude
organizovať raz za 5 rokov.
g) dnes sa uskutočnilo stretnutie k výstavbe multifunkčného ihriska, nakoľko má byť znovu
vyhlásená výzva. Uvidíme ako dopadne žiadosť o dotáciu na kanalizáciu. Čo sa týka
zatepľovania OcÚ – bude sa robiť, MŠ – nie je nevyhnutné (robili sa merania)
h) Mgr. Ňachaj navrhol, aby sa aj t. r. uskutočnil ohňostroj (pokúsia sa pozháňať sponzorov,
aj sám je ochotný prispieť)
i) poďakoval poslancom – p. Hirkovi, p. Desiatnikovi a Mgr. Lokajovej za ich aktívnu účasť
na príprave podujatia pre deti pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
j) vyzval Mgr. Lokajovu, ktorá je predsedníčkou Rady školy pri ZŠ v Ruskej Novej Vsi, aby
informovala poslancov o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ. Mgr. Lokajová
uviedla, že výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.12.2017, sa zúčastnili 3
prihlásení záujemcovia. Všetci majú skúsenosti z práce s rómskymi deťmi. Rada školy
hlasovala za Mgr. Kacara, ktorého odporučila starostovi obce menovať za riaditeľa ZŠ
s nástupom od 1.1.2018.
k) pozval všetkých poslancov na dohodnuté vianočné stretnutie poslancov a zamestnancov
obce, ktoré sa uskutoční v piatok.
l) s p. Kapráľom je dohodnutá výpomoc pri udržiavaní miestnych komunikácií v zimnom
období

K bodu 13) Diskusia
V diskusii vystúpili:
a) Mgr. Lokajová – tlmočila požiadavku občanov na doplnenie autobusového spoja o
17.30 hod. cez pracovné dni. Uviedla aj to, že spoj o 16.30 hod. pravidelne mešká. Ranný
spoj s odchodom z Ruskej Novej Vsi o 5.55 hod. má konečnú na zastávke Čierny most.
Zistilo sa, že je to v súlade s cestovným poriadkom.
b) p. Desiatnik – poprosil, aby sa v rozhlase vyhlásila informácia o uskutočnení záverečného
stolnotenisového podujatia v tomto roku.
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K bodu 14) Záver
Všetky body programu 29. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom, hlavnému kontrolórovi a ostatným prítomným za účasť a rokovanie ukončil so
želaním pekných vianočných sviatkov.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ján Lacko

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

Mgr. Katarína Lokajová

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

