OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 22.8.2016
_________________________________________________________________________

17. 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 Zásad obstarávania tovarov a služieb Obce Ruská Nová Ves
6. Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia
7. Schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie kompostera na kuchynský odpad pre
materskú školu
8. Schválenie PHSR Obce Ruská Nová Ves na roky 2015-2023
9. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu Obce Ruská Nová Ves k 30.6.2016
10. Schválenie uznesenia o prijatí daru (pozemok na miestnu komunikáciu)
11. Schválenie finančných prostriedkov na mzdu spoločného správcu hradu, ktorý sa bude starať
o hrady Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Overovatelia zápisnice:

Jozef Hirko
Lukáš Velán

Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 20.15 hod.

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. 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 OZ. Prítomní poslanci schválili program
rokovania OZ.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo 17. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Hirka a p. Velána.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
P. starosta uviedol, že obec mala kontrolu z HaZZ, niektoré vytknuté nedostatky boli už
odstránené. Nedodržiava sa plán protipožiarnych kontrol. Je potrebné, aby členovia
protipožiarnych hliadok do konca roka urobili zostávajúce RD a firmy.
Uznesenie č. 7/V./2016 – ver. schôdza k určeniu názvov ulíc na území obce Ruská Nová Ves –
úloha trvá – termín uskutočnenia – 30.9.2016

K bodu 5) Schválenie Zásad obstarávania tovarov a služieb Obce Ruská Nová Ves
V súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní poslanci schválili nové Zásady
obstarávania tovarov a služieb Obce Ruská Nová Ves.

K bodu 6) Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia
V tomto bode poslanci schválili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške
5 177,03 Eur podľa vyhodnotenia z prieskumu trhu.
K bodu 7) Schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie kompostera na kuchynský odpad pre
materskú školu
V tomto bode poslanci schválili čiastku 1 380,00 Eur na zakúpenie kompostera na likvidáciu
kuchynského odpadu pre materskú školu z dôvodu zmenenej legislatívy.
K bodu 8) Schválenie PHSR Obce Ruská Nová Ves na roky 2015-2023
Poslanci schválili aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ruská Nová Ves
na roky 2015-2023.
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K bodu 9) Záznam z kontroly plnenia rozpočtu Obce Ruská Nová Ves k 30.6.2016
V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý uviedol, že ide o zistenie
ako sa vyvíja príjmová a výdajová časť. Bežné príjmy sú plnené na cca 50 %, výdaje na 55 %. Zatiaľ
je vývoj príjmov a výdajov v poriadku, preto netreba zasahovať do rozpočtu.
K bodu 10) Schválenie uznesenia o prijatí daru (pozemok na miestnu komunikáciu)
Starosta vysvetlil, že ide o dar pozemku na miestnu komunikáciu v rómskej osade, kde sú
postavené nové domy. Poslanci súhlasili s prijatím daru.
K bodu 11) Schválenie finančných prostriedkov na mzdu spoločného správcu hradu, ktorý sa bude
starať o hrady Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad
Poslanec Mgr. Ňachaj navrhol, aby sa pripravila dohoda s OZ Rákociho cesta, aby sme poznali
výšku mzdových nákladov. Po vzájomnej diskusii poslanci vyjadrili predbežný súhlas so zapojením
obce na projekte financovania jednej mzdy v roku pre spoločného správcu hradu.
K bodu 12) Rôzne
a) poslanec Mgr. Ňachaj požiadal o čiastku 400,00 Eur od Obce Ruská Nová Ves na organizovanie
Mix volejbalového turnaja
- 19.30 hod. – príchod poslanca p. Desiatnika na zasadnutie OZ
b) starosta obce informoval poslancov:
- bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu na kanalizáciu v r. 2017
- dňa 5.9.2016 sa uskutoční stretnutie s členmi výboru Združenia urbaristov a pasienkového
hospodárstva Ruská Nová Ves PS k výstavbe multif. ihriska
- žiadosť p. Františka Ňachaja ohľadom priekopy – vyjadril sa poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý navrhol
uzavrieť záležitosť s tým, že sa menovanému zašle odpoveď v tom duchu ako predošlá – priekopa
je funkčná, priechodná, obec sa o ňu pravidelne stará, správca cesty III. triedy urobil odtok vody.
Stanovisko sa nemení. Sú prioritnejšie veci v obci na riešenie.
- zasadnutia OZ v ďalšom období sa uskutočnia – 28.9., 28.10., 25.11., verejné zhromaždenie
k pomenovaniu ulíc sa uskutoční 30.9.2016
- vyzval p. Desiatnika uskutočniť do konca roka protipožiarne kontroly – firmy a rodinné domy,
preškolenie poslanca p. Hirka bude zabezpečené

K bodu 13) Diskusia
a) p. Desiatnik – zaujímal sa o to, či je v PHSR zahrnutá aj fasáda obecného úradu
b) p. Markuš – kedy bude hotová cesta okolo Markuša, o konaní zasadnutí OZ by bolo potrebné
informovať občanov vyhlásením
c) p. Desiatnik – v prenajatom priestore krčmy boli urobené žalúzie a vymenený ventil, ide o celkovú
čiastku 150,00 Eur. P. Hirko uviedol, že ak je potrebné pre obecný úrad, je treba podať žiadosť.
Napokon poslanci súhlasili s preplatením.
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K bodu 14) Záver
Všetky body programu 17. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce rokovanie
ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Jozef Hirko

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

Lukáš Velán

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

