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     Po uplynutí ďalšieho kalendárneho roka je tu čas na vydanie Obecných novín, v ktorých vám 
prinášame informácie zo života v našej obci.   
     V prvom rade sa chcem poďakovať za Vašu dôveru v komunálnych voľbách a znovuzvolenie za 
starostu našej obce.  Vašimi hlasmi vo voľbách ste rozhodli o zložení poslaneckého zboru 
a mandáte starostu na nasledujúce štyri roky. Verím, že našou spoločnou prácou a vzájomným 
úsilím sa nám podarí zlepšiť kvalitu  života v obci. 
     Každý z nás občanov, môže k tomu prispieť nemalou mierou už tým, že bude rešpektovať 
a akceptovať dodržiavanie základných pravidiel, ako je napr.: neparkovať  na miestnych 
komunikáciách a na chodníkoch,  dôsledne separovať a triediť odpady, zabrániť voľnému pohybu 
psov po dedine,  nevytvárať čierne skládky a nevyvážať komunálny odpad do prírody, dodržiavaním 
povinnosti orezávania konárov stromov, ktoré prečnievajú zo záhrad na miestne komunikácie. 
    Ďakujem poslancom z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, členom komisií 
a zamestnancom obce, dobrovoľníkom, trénerom a funkcionárom TJ Slanské, sponzorom, ale 
i všetkým občanom za  prácu a námahu vynaloženú  pri budovaní našej obce a tiež za šírenie jej 
dobrého mena. 
     V novom roku 2019 prajem nám všetkým dobré zdravie, pokoj, radosť a veľa lásky v našich 
rodinách.   
   

 

 Štatistika 
Počet obyvateľov k 31.12.2018:   1241 

- narodení    20 detí 
- zomrelí    13 občanov 
- prihlásení k trvalému pobytu   32 občanov 
- odhlásení z trvalého pobytu 14 občanov 

 

Do pozornosti  
➢ Opakovane vyzývame majiteľov psov, aby dôsledne dodržiavali VZN o chove 

a držaní psov na území obce Ruská Nová Ves č. 2/2007 a zamedzili voľnému 

pohybu psov po uliciach a iných verejných priestranstvách. V nepravidelných 

intervaloch bude obec v roku 2019 zabezpečovať odchyt túlavých psov na 

náklady majiteľov.  

➢ Oznamujeme občanom, ktorých rodinné domy stoja na trase skolaudovaných vetiev 

kanalizácie, že odo dňa 14.11.2017 majú možnosť pripojiť sa na splaškovú kanalizáciu. 

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce. 

➢ Všetky informácie o dianí v našej obci sú zverejnené na webovej stránke obce Ruská Nová 

Ves, na úradnej tabuli obce, ako aj na informačných tabuliach obce umiestnených na 

zastávkach MHD a pri obecnom úrade a sú tiež zasielané sms-správou na požiadanie. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oznamy, upozornenia, informácie 
  

 

Odpadové hospodárstvo v obci 
  

         Harmonogram vývozu odpadu v našej obci je zverejnený na webovej stránke obce, bol doručený        

do každej domácnosti a je zapracovaný aj v stolovom obecnom kalendári. 

 

- Komunálny odpad sa vyváža iba z nádob nato určených – kovová alebo čierna plastová 

debna. V prípade, že má domácnosť väčšie množstvo odpadu, je potrebné si zakúpiť 

červené vrecia s logom firmy zabezpečujúcej vývoz KO v obci. Vrecia sú k dispozícií na 

OcÚ. Komunálny odpad uložený v iných debnách (modrá, žltá, zelená) a v iných vreciach 

firma nevyvezie. 

- Počet debien na komunálny odpad prosíme dodržiavať podľa platnej VZN č. 2/2016, III. 

časť, §6a, bod 2, t. z. 1 debna na 5 osôb v domácnosti. 

 

- Pri obecnom úrade je umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek. 

- Jedlý použitý olej je možné odovzdať pri mobilnom zbere papiera výmenou za hygienické 

potreby (toaletný papier, servítky,...). 

- Vo vestibule OcÚ je umiestený kontajner na zber použitých batérií, nabíjačiek a telefónov. 

- Na jarné a jesenné upratovanie obec zabezpečuje veľkoobjemové kontajnery. 

 

             Prehľad vyzbieraného separovaného odpadu za rok 2018 v obci: 

 

Sklo Papier Plast 

Kovové 
odpady a 
tetrapak  

 
 

Šatstvo SPOLU 

13,72 t 9,25 t 13,79 t 0,329 t 2,46 t 43,149 t 

 

Dôsledným separovaním jednotlivých komodít (papier, plast, kov, sklo) sa dá dosiahnuť 

zníženie množstva komunálneho odpadu. Pre rok 2018 máme pomer separovaného 

odpadu k celkovému odpadu 26,30% - poplatok za tonu uloženého odpadu na skládku pre 

rok 2019 je 10 Eur/tonu.  

 

 

 

 

 

 

 

- Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov 

vyčnievajúcich na chodníky a miestne komunikácie pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby 

neprekážali a neohrozovali cestnú dopravu a nepoškodzovali dopravné prostriedky.  

- Orezané konáre je možné uskladniť na vyznačené miesto za miestny cintorín, ktoré 

v mesiaci apríl obec spracuje na štiepku. Za miestny cintorín je zakázané vyvážať trávu, 

lístie a komunálny odpad.   

- Vlastníci alebo nájomcovia poľnohospodárskej pôdy sú povinní predchádzať výskytu a šíreniu 

burín na neobrábaných pozemkoch a dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

V roku 2018 bola našej obci poskytnutá dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 

v sume 16 748,00 € na financovanie prímestskej dopravy. Mesačná zálohová platba 

Dopravnému podniku na rok 2019 je 3339,03 €. 

 

 



 

1. Výstavba miestnej komunikácie K potoku, výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie 

a verejného osvetlenia - realizácia výstavby. 

2. Výstavba chodníka, dažďovej kanalizácie a predĺženie vodovodu okolo hlavnej cesty pri 

vstupe do dediny. 

3. Pokračovanie v prácach na obnove Zbojníckeho hradu cez projekt Ministerstva kultúry SR za 

podpory nezamestnaných. 

4. Výstavba prístrešku pri šatniach TJ Slánske. 

5. Úprava miestnych komunikácií frézovaným asfaltom. 

6. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách po zimnej údržbe. 

7. Úprava účelových komunikácií v chatovej osade. 

8. Zakúpenie a osadenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách. 

9. Pokračovanie v spracovaní plánu zóny L6 – Vyšné doliny. 

10. Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby kanalizácie v ostatných častiach 

obce a podanie žiadosti na výstavbu (výzva cez IROP). 

11. Príprava a organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí. 

12. Zakúpenie malotraktora pre potreby obce. 

13. Podanie žiadosti na Environfond na výstavbu kanalizácie na rok 2018 – dotácia neschválená. 

14. Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Ministerstva financií na individuálne potreby obce 

(osvetlenie cintorína, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne) – dotácia neschválená. 

15.  Správa a údržba obecného majetku. 

  
 

 
 

 

Investičný plán na r. 2019 (schválené OZ 22.01.2019) 
 

1. Výstavba multifunkčného ihriska - realizácia výstavby. 
2. Realizácia projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“. 

3. Schváliť rozpracovaný plán zóny pre Vyšné doliny územie L-6. 

4. Opätovné podanie žiadosti  z IROP na výstavbu kanalizácie a v prípade úspešnosti žiadosti 
o jej výstavbu. 

5. Vo vegetačnom období (t. z. do konca mesiaca marec 2019 ) vykonať plánovaný výrub 
stromov na verejných priestranstvách na  základe právoplatného povolenia. 

6. Spracovať projektovú dokumentáciu (DUR, DSP + DRS ) na rozšírenie vodovodu v lokalite 
Kovaľňa na horizonte koncovej siete cca 180m, v lokalite oproti Obecnému Úradu cca 
250m, v lokalite Nižné doliny cca 130m a v lokalite Kovaľňa - stará cesta cca 60m.  

7. Pripraviť návrh projektovej dokumentácie s rozpočtom na rozšírenie WC a umyvárne v MŠ 
z dôvodu väčšieho počtu detí. 

8. Pripraviť návrh zmeny vykurovania v MŠ.  
9. Spracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie miestnych komunikácií tam, kde je 

nevyhovujúci a rizikový stav. Určiť aj poradie realizácie rozšírenia miestnych komunikácií 
v intraviláne obce. 

10. Pripraviť návrh koncepcie generelu dopravy v obci a spracovať aj časový harmonogram 

výstavby a rozširovania miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne obce 

a vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami. 

11. Napojenie verejných budov na kanalizáciu (Obecný úrad, MŠ, ZŠ ). 
12. Pokračovať v prácach na obnove Zbojníckeho hradu. 
13. Sledovať možnosti zapojenia sa do výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke               

verejných budov (zateplenie obvodových stien, stropov, podláh, výmena kúrenia a okien 

v budove Obecného úradu a v budove MŠ). 

 

Informácie o realizácii a príprave investičných projektov v r.2018 
  



          

 
Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa realizuje v jednej triede. Školu navštevuje 15 žiakov. 

V spolupráci s OcÚ a terénnymi sociálnymi pracovníčkami obce deti zo ZŠ piekli a zdobili vianočné 
medovníky a linecké pečivo. V minulom šk. roku sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia 
divadla Portál a Babadlo. Absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku Delňa-Prešov. Škola 
je zapojená do rôznych projektov, napr. Projekt informatizácie regionálneho školstva - Projekt 
Infovek1, Projekt Infovek2, Zdravý úsmev, Národný projekt MVP na ZŠ, Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Škola sa zapája aj do súťaže s firmou Milk-Agro. 
Spracoval: Riaditeľ ZŠ p. Mgr. Vladimír Kacar 
 

V školskom roku 2018/2019 je v materskej škole zapísaných 39 detí od 2 do 7 rokov. Deti sú 
rozdelené do dvoch skupín podľa veku a individuálnych zručností. Pracujeme podľa školského 
vzdelávacieho programu Z rozprávky do rozprávky, v ktorom máme zapracované úlohy aj z oblasti 
približovania tradícií a poznávania historických či kultúrnych pamiatok v obci. Naďalej sa venujeme v 
maximálnej možnej miere rozvoju pohybových zručností častejším organizovaním športových 
podujatí s deťmi MŠ a ich rodičmi. Z tohto dôvodu plánujeme v tomto školskom roku 
zrealizovať výučbu základov lyžovania s deťmi na Drienici, predprípravu plávania, ako aj 
letnú školu v prírode so športovým zameraním. Spolupracujeme so ZŠ Lesnícka, máme 
vypracovaný program spoločných kultúrnych a športových podujatí a s deťmi v predškolskom veku, 
ktorých je tohto roku 13, pôjdeme na otvorené hodiny do základnej školy.  
Novinkou v tomto školskom roku je aj to, že sa našim predškolákom venujeme aj v popoludňajších 
špeciálnych aktivitách, preto tieto deti v MŠ nespia, ale majú rôzne oddychové aktivity. V tomto čase 
realizujeme aj špeciálny program Zippyho kamaráti, zameraný na rozvoj sociálno-emocionálnych 
zručností detí v predškolskom veku.  
Veľmi dobre sa nám spolupracuje s vedením obce, poslancami, ako aj s rodičmi detí, ktorí sa 
podieľajú na realizovaní mnohých aktivít pre deti.  
Spracovala: Riaditeľka p. Mgr. Monika Imrichová 
 

Kultúrne a športové podujatia organizované v obci za rok 2018 
- fašiangová zábava 

- fašiangové zabíjačkové hody 

- fašiangové posedenie pre dôchodcov 

- Kvapka krvi 

- spoločná krížová cesta veriacich po našej obci 

- Deň matiek 

- športový deň k MDD 

- púť do Krakova 

- turnaje v stolnom tenise o Majstra Ruskej Novej Vsi 

- 7. ročník mix medzinárodného volejbalového turnaja 

- Mesiac úcty k starším - divadelné predstavenie „Zhŕňajova nevesta“  

v podaní divadla Ochotníci 

- posedenie s jubilantmi 

- mikulášske predstavenie „Polepetko“ v podaní divadla Etudy 

- vianočný koncert – Hanky Servickej 

- vianočný koncert detí Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej farnosti v Ruskej Novej Vsi 

- Silvester v obci 

❖ Počas celého roku bola možnosť cvičenia v obecnej posilňovni a zahrať si stolný tenis v sále 

obecného úradu.  

❖ Za pomoc pri organizovaní a príprave kultúrnych a športových podujatí patrí srdečné 

poďakovanie organizátorom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa na príprave podieľali. 

 

Základná a Materská škola v šk. roku 2018/2019 
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