OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 7.3.2018
_________________________________________________________________________

31. 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 podania žiadosti o dotáciu na výstavbu „Multifunkčného ihriska“
6. Schválenie realizácie diela s názvom „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku,
parc. č. KNC 1656/77 a 78“
7. Schválenie realizácie diela „Ruská Nová Ves, Hlavná ul. – dobudovanie chodníka a IS“
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves za r. 2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Overovatelia zápisnice: Richard Frajtko
Ján Lacko
Začiatok rokovania: 18.40 hod.
Koniec rokovania : 19.25 hod.

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Ing. Marchevského. Na začiatku rokovania boli
prítomní 5 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 .
Poslanci schválili predložený program.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 31. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov p. Frajtka a
p. Lacka.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Schválenie podania žiadosti o dotáciu na výstavbu „Multifunkčného ihriska“
Poslanci opätovne schválili podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu „Multifunkčného ihriska“.
18.45 hod. – príchod poslancov p. Desiatnika a p. Velána na zasadnutie OZ
K bodu 6) Schválenie realizácie diela s názvom „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku,
parc. č. KNC 1656/77 a 78“
V uvedenom bode starosta uviedol, že stavba sa pripravuje už druhý rok, na stavbu je vydané
stavebné povolenie. Môže sa začať verejné obstarávanie a začať s realizáciou stavby.
Podmienkou je, že firma zrealizuje stavbu a 10 rokov sa bude splácať, desať rokov je aj
záruka od firmy. Počíta sa s tým, že vysúťažená cena by mala byť nižšia ako je rozpočet
stavby. Zároveň starosta podotkol, že čakalo sa aj na vydanie stavebného povolenia na druhú
stavbu (dobudovanie chodníka a IS), nakoľko obidve stavby na seba nadväzujú.
Poslanci schválili realizáciu diela a jeho úhradu formou splátkového kalendára a zároveň
poverili starostu začať verejné obstarávanie na zhotovenie diela „Ruská Nová Ves – ul. Ku
potoku, pa. č. 1656/77 a 78“.
K bodu 7) Schválenie realizácie diela „Ruská Nová Ves, Hlavná ul. – dobudovanie
chodníka a IS“
Poslanci schválili realizáciu diela „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku, pa. č. 1656/77 a 78“
s tým, že úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná ako pri predchádzajúcej stavbe
formou splátkového kalendára. Aj v tomto prípade bol starosta obce poverený zabezpečiť
verejné obstarávanie na zhotovenie diela.
K bodu 8) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves
za r. 2017
Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský,
ktorý uviedol, že ide o opakovanú činnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Ide hlavne o stanovisko
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k rozpočtu a k záverečnému účtu. Tak tomu bolo aj v minulom roku. Dodal, že vzájomná
spolupráca medzi kontrolórom a obcou a konzultácie prebiehajú podľa potreby a požiadaviek
obce. Poslanci vzali správu na vedomie.
K bodu 9) Rôzne
1. V tomto bode starosta informoval poslancov:
- bola vyhlásená výzva na sanáciu zosuvných území. Je tu však zmena oproti minulosti. Je
ucelený program, kde sú zmapované zosuvné územia na celom Slovensku. Keďže obec nie je
oprávnená ísť do výzvy, bola podaná žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR, aby
sme boli zaradení v rámci tejto výzvy medzi lokality, na ktorých bude vykonaný
inžinierskogeologický prieskum a následne sanácia. Z ministerstva sme dostali odpoveď, že
lokality budú riešené postupne. Čo sa týka zosuvných území sme povinní hlásiť, ak dôjde ku
zmenám. Obec neeviduje žiadne nové upozornenia od občanov na zmeny v zosuvných
územiach.
- predložil vyúčtovanie fašiangových hodov
- informoval o riešení parkovania p. Šigľárovej, ktorá v tejto veci bola osobne za p.starostom
a predložil poslancom odpoveď menovanej na výzvu obce
- pes p. P. Petra sa voľne pohybuje po dedine, bol viackrát upozornený starostom obce aj
pracovníkmi obecného úradu, poslanci odporúčali predvolať majiteľa psa
- poďakoval poslancom, pracovníkom úradu za vynaložené úsilie a odvahu uskutočniť
zabíjačkové hody. Na túto akciu je v obci dobrá odozva. K slovám p. starostu sa pridal hlavný
kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý vyzdvihol fakt, že na príprave tejto akcie sa vo veľkej
miere podieľali poslanci obce. Nie všade je tomu tak.
- bola podaná žiadosť o dotáciu na Slov. futbalový zväz, zatiaľ nie sú známe výsledky
- na základe výzvy bola podaná žiadosť na multifunkčné ihrisko, dúfajme, že nám to vyjde
- bola navýšená mesačná platba Dopravnému podniku v Prešove v súvislosti so stratou
z výkonov pri uskutočňovaní dopravy do obce. Ide o navýšenie oproti minulému roku cca
o 700 Eur. T. r. je mesačná platba stanovená vo výške 3265,24 Eur. Starosta uviedol, že sú
obavy, že to nie je posledné navýšenie. Zmenil sa zákonník práce, je potrebné doplácať na
mzdy vodičom – príplatky za prácu počas sobôt a nedieľ. Starostovia obcí, ktorým poskytuje
služby DPMP plánujú spoločné stretnutie k platbám za poskytované služby.
2.
Poslanci schválili plán Komisie pre kultúru a školstvo na r. 2018, ktorý predložila
predsedníčka komisie Mgr. Lokajová

K bodu 10) Diskusia
- Poslanec Mgr. Ňachaj sa informoval o zasadnutí MAS ŠAFRÁN – starosta obce uviedol, že
musí prebehnúť preregistrácia a uvidí sa ako sa vyvinie situácia, lebo financií je málo.
- poslanca p. Hirku zaujímalo, aká bude výška splátky – pri stavbe chodníky a cesty.
P. starosta uviedol, že to bude závisieť od vysúťaženej sumy.
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K bodu 11) Záver
Všetky body programu 31. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Richard Frajtko

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

Ján Lacko

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

