Uznesenia
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 10.12.2021
________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Schválenie programu
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022
Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022
Schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská Nová Ves a Združením urbaristov
a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo
______________________________________________________________________________
-

K bodu - Schválenie programu
Uznesenie č. 1/XII./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi s tým, že do programu bude
doplnený ďalší bod. Ako bod 7) bude prerokované Schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská
Nová Ves a Združením urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové
spoločenstvo. Ďalšie body programu budú: 8) Rôzne, 9) Diskusia, 10) Záver.

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

K bodu - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves
na r. 2022
- Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022

Uznesenie č. 2/XII./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi

A.

Berie

na

vedomie

odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a k viacročnému rozpočtu

2
B. S c h v a ľ u j e
predložený návrh rozpočtu na rok 2022 v objemoch :
bežné príjmy
bežné výdaje
Výsledok bežného rozpočtu

607 240 €
537 400 €
69 840 €

Kapitálové príjmy
kapitálové výdaje
Výsledok kapitálového rozpočtu

301 174 €
357 670 €
- 56 496 €

Výdavkové finančné operácie
Výsledok

- 13 344 €
0

C. B e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024
D. S p l n o m o c ň u j e
starostu obce v súlade s § 11, odst. 4, písm, b) zák. 369/1990 o obecnom zriadení vykonávať zmeny
v bežnom rozpočte – t. j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok
bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú
naďalej v kompetencii obecného zastupiteľstva.

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

K bodu - Schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská Nová Ves a Združením urbaristov
a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo
Uznesenie č. 3/XII./2021
Obec Ruská Nová Ves
Vyhlasuje
zámer zámeny pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Jedná sa o zámenu pozemku vo vlastníctve obce p. č. KNC 2188/3 o výmere 566 m², druh pozemku
„zastavaná plocha“, vedený na LV 565 k. ú. Ruská Nová Ves za pozemok p. č. KNC 2008/65
o výmere 566 m² odčlenený GP č. 24/2021 od p. č. 2008/49, druh pozemku TTP vo vlastníctve
Združenia urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo.
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Obecné zastupiteľstvo posudzuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa .
Zámená pozemkov sa uskutočňuje bezodplatne.
Zdôvodnenie:
OcZ posudzuje zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu všeobecného záujmu.
Obec túto parcelu doteraz využíva na prevádzkovanie multifunkčného ihriska. Vzájomnou
výmenou pozemkov sa upravia vlastnícke vzťahy pri využívaní týchto pozemkov.
Obec je povinná zverejniť tento zámer najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Po skončení tejto doby obec splnomocňuje starostu obce podpísaním zámennej zmluvy
s vlastníkom zamieňaného pozemku.

Hlasovanie:
Za: p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: p. Guľaš
Neprítomní: p. Baran, p. Desiatnik
Uznesenie č. 3/XII./2021 nebolo podpísané starostom z toho dôvodu, že nebolo schválené 3/5
väčšinou poslancov.

