Uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 8.10.2019
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
- Schválenie programu
- Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2018
- Prerokovanie záznamu z kontroly čerpania rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2019
- Voľba hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves
- Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 e)zákona NR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
- Schválenie nájomnej zmluvy s družstvom AGROPLUS
- Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
- Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 289 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
- Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu výdavkov na
odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie
- Rôzne
___________________________________________________________________________
K bodu - Schválenie programu
Uznesenie č. 1/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
K bodu - Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2018
Uznesenie č. 2/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
bez pripomienok koncept zápisu do obecnej kroniky za r. 2018.

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
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K bodu - Prerokovanie záznamu z kontroly čerpania rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2019
Uznesenie č. 3/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
berie na vedomie
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu Obce Ruská Nová Ves k 30.6.2019 predložený hlavným
kontrolórom.

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová

K bodu - Voľba hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves
Uznesenie č. 4/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
a) v o l í
v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Milana Marchevského za hlavného kontrolóra obce
b) s c h v a ľ u j e
zmysle § 18 c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov nadväzne na rozsah pracovného úväzku ( 10 % pracovný úväzok ) plat
hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves vo výške 157,00 Eur (slovom
jednostopäťdesiatsedem Eur)
c) b e r i e n a v e d o m i e ,
že plat hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves upraví každý nasledujúci
kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c
ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
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K bodu - Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 e)zákona NR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Uznesenie č. 5/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
nadväzne na uznesenie č. 5/III./2019 zo dňa 26.3.2019 prevod pozemku vo vlastníctve Obce
Ruská Nová Ves, vedený na LV č. 565 ako ostatná plocha. Jedná sa o prevod pozemku, ktorý už
minulým majiteľom bol oplotený a užívaný a súčasný majiteľ ho užíva v domnienke, že patrí do
jeho vlastníctva tak, ako to požaduje § 9a ods. 8 e)zákona NR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nasledovne:
- parc. č. KNC 2215/7 a parc. č. KNC 2215/8 pre nadobúdateľa:
p. Lukáša Rabatina, nar. 27.6.1985 , bytom Brezovica 535, 082 74 Brezovica
za cenu 8 400,00 Eur, slovom osemtisícštyristo Eur (t. j. 35,00 €/ m²).
Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.
Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bude podaný po vyplatení kúpnej ceny kupujúcim

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
K bodu - Schválenie nájomnej zmluvy s družstvom AGROPLUS
Uznesenie č. 6/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov s družstvom AGROPLUS Prešov na dočasné užívanie poľnohospodárskych pozemkov,
ktorých vlastníkom je Obec Ruská Nová Ves.

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
K bodu - Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Uznesenie č. 7/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
súhlasí
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a) s uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obsahom
vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to
bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
b) so zriadením vecného bremena za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za
obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m² zasahujúcou na slúžiaci
pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky ochranného
pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 3,50 Eur/ m².
c) so zriadením vecného bremena za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie
vlastníckeho práva vo výške určenej počtom podperných bodov, pri cene 50,00 Eur/podperný
bod.

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
K bodu - Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 289
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Uznesenie č. 8/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
súhlasí
a) s uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 289 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bude kúpa
odčleneného pozemku pod stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom. Odčlenený
pozemok bude zameraný geometrickým plánom, ktorý bude zhotovený po realizácii
stavby a ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.
b) s predpokladaným záberom maximálne 15 m²
c) s kúpnou cenou vo výške 300,00 Eur dohodnutej podľa zákona č. 18/1996 Zb. zákona
o cenách

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová
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K bodu - Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu
výdavkov na odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie
Uznesenie č. 9/X./2019
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu výdavkov na odstránenie
havarijného stavu dažďovej kanalizácie. Výška finančných prostriedkov bude známa po
ukončení prác a vystavení faktúry za vykonané práce.

Hlasovanie:
Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Baran, p. Mgr. Ňachajová

