
Z á p i s n i c a 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  2.3.2021 

_________________________________________________________________________  

 

 

13.  z a s a d n u t i e   

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:   

 

  1.   Otvorenie  

2. Schválenie programu 

  3.   Určenie  overovateľov   

  4.   Kontrola plnenia uznesení 

  5.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves za r. 2020 

  6.   Úprava nájmu v prevádzke pohostinstvo 

  7.   Schválenie investičného plánu na r. 2021 

  8.   Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka 

  9.   Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva 

10.   Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves 

11.   Rôzne 

12.   Diskusia 

13.   Záver          

 

Overovatelia zápisnice:   Ondrej Desiatnik 

                                         Jozef Guľaš   

 

Začiatok rokovania:   18.07  hod. 

Koniec rokovania:     19.00 hod.  

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

     Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva. Na začiatku rokovania boli prítomní  piati poslanci. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.   

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 

18.10 – príchod Mgr. Ňachaja na zasadnutie OZ 

 

K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 13. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Desiatnika a   

p. Guľaša.  
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K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves za r. 2020 

 

Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2020 predloženú Ing. 

Milanom Marchevským. 

 

 

K bodu  6)   Úprava nájmu v prevádzke pohostinstvo 

 

Poslanci schválili zvýšenie nájmu prevádzke pohostinstvo  o 11,00 Eur na mesiac. 

Platenie zvýšeného nájmu bude prevádzkovateľovi fakturované od 1.10.2021. Obecný úrad 

pripraví dodatok k nájomnej zmluve. 

 

 

K bodu   7)   Schválenie investičného plánu na r. 2021 

 

Návrh investičného plánu bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov. Bude doplnený 

o opravu ciest po zime (oprava výtlkov). Poslanci investičný plán na r. 2021 schválili.  

 

 

K bodu  8)   Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka 

 

Starosta vysvetlil, že táto zmluva je pripravená VVS, a. s. z dôvodu, že vodárenská spoločnosť 

zaradila do svojho investičného  plánu na rok 2021 výstavbu vodovodu v obci Ruská Nová Ves.  

Obec má pripravenú projektovú dokumentáciu, je vydané územné rozhodnutie aj stavebné 

povolenie. Z tohto projektu VVS, a. s. vybrala vetvu V1 – spodná ulica – Nižné doliny. 

 

 

K bodu  9)   Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva 

 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Aleny Desiatnikovej, ktorou požiadala o odpustenie nájmu 

v prevádzke pohostinstva so začiatkom od 15.10.2020 po celú dobu obmedzenia prevádzky 

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti s COVID 19. Poslanci schválili 50 %-

né odpustenie nájmu. 

 

 

K bodu  10)   Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves 

 

Poslanci schválili dotáciu vo výške 6 tisíc Eur na činnosť Futbalového klubu TJ Slanské Ruská 

Nová Ves. 
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K bodu  11)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) obci bolo doručené rozhodnutie z okresného úradu, ktorým bola schválená zmena 

dopravného značenia  na miestnej komunikácii. Na základe toho je možné zakúpenie a osadenie 

dopravných značiek s tým, že dopravné značky na miestnu komunikáciu zabezpečí obec a na 

cestu III. tr. SaÚC. O osadení budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu 

a bude osadená oznamovacia tabuľa.  

b) obec zakúpila vitamín D  a respirátory, ktoré  budú osobne doručené občanom vekovej 

kategórie  od 62 rokov. 

c) k jarnému upratovaniu budú zabezpečené veľkokapacitné kontajnery, o čom budú občania 

informovaní 

d) v sobotu 27.2. sa uskutočnilo v obci testovanie, ktorého sa zúčastnilo 436 občanov. Pre veľký 

záujem občanov obce o testovanie sa pripravuje testovanie aj v sobotu 6.3.2021. 

e) je potrebné dohodnúť termín  stretnutia poslancom so zástupcami urbariátu ohľadom 

parkoviska a pozemku 

  

K bodu  12)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

a) p. Desiatnik – má osobnú skúsenosť s tým, že nie sú vyvezené separované odpady (plasty, 

papier) v stanovenom termíne alebo vôbec 

b) Mgr. Ňachaj – má podobnú skúsenosť s vývozom separovaného odpadu 

    . mrzí ho, že pracovné stretnutia poslancov trvajú dlhšie ako samotné rokovanie OZ 

(starosta reagoval, že na pracovných stretnutiach sa pracuje a pripravuje  materiál na rokovanie 

obecného zastupiteľstva a na samotnom obecnom zastupiteľstve sa schvaľujú dohodnuté 

prerokované materiály z pracovného stretnutia) 

c) p. Hirko – navrhol dať 1 vývoz papiera naviac 

d) na podnety poslancov reagoval starosta, ktorý uviedol, že problémy súvisiace s vývozom 

separovaného odpadu sa riešia hneď s vývozcom. Náhradný termín na vývoz plastov a papiera 

bol dohodnutý, nakoľko z dôvodu zlých poveternostných podmienok nebol zabezpečený vývoz 

týchto komodít všetkým domácnostiam. Čo sa týka papiera a skla, t. r. je viac vývozov. 

Starosta  zároveň uviedol, že zberové spoločnosti v súvislosti s ochorením COVID 19  majú 

časť svojich zamestnancov v karanténe alebo hospitalizovaných. Z toho dôvodu aj jednotlivé 

vývozy nemusia korešpondovať s harmonogramom vývozu 

     

K bodu 13)   Záver          

   

       Všetky body programu  13.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce ukončil 

rokovanie. 

 

 

 

Starosta obce:   Tibor Kollár                                                     ................................................ 

 

Overovatelia :   Ondrej Desiatnik                                             ................................................ 

 

                          Jozef  Guľaš                                                     ............................................... 


