
Z á p i s n i c a 

zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  25.8.2020 

_______________________________________________________________________  

 

10.  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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2019 

6. Záverečný účet 

7. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2020. 

8. Novelizácia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

9. Pracovný návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 

10. Odpredaj pozemku parcelné č. KNC 1965/55 

11. Žiadosť o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver   

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Guľaš 

                                         Ondrej Desiatnik   

 

Začiatok rokovania:  18.05  hod. 

Koniec rokovania:     19:35 hod.  

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                

         

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hostí.  Na začiatku rokovania boli prítomní  šiesti poslanci.   

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania.  Navrhol zmenu v programe – dať slovo 

prítomným hosťom p. Bajkovi zo Slovak Telekomu a p. Jakubkovi z Presnetu, aby 

informovali o možnostiach zaviesť do obce optickú sieť. Prítomní poslanci  predložený  

program schválili. 

Pán Bajko predstavil investičný zámer Slovak Telekomu vybudovať v obci optickú sieť.  

Poskytol informácie o trasovaní siete, (o využití existujúcich sietí, o vybudovaní nových) a 



o časovom horizonte realizácie (rok 2021). Uviedol, že celá investícia bude hradená 

spoločnosťou Slovak Telekom. 

Pán Jakubko zo spoločnosti Presnet predstavil ich zámer vybudovať optickú sieť v obci. 

Keďže v obci nemajú siete, musia vybudovať nové trasovanie pre celú obec. Časový horizont 

realizácie bude rok 2021. 

Poslanci sa k optickej sieti vyjadria v bode Diskusia. 

 

 

 

K bodu  3)   Určenie  overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Guľaša a  p. 

Desiatnika.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

Príchod o 18:22 na zastupiteľstvo p. poslanca Jozefa Ňachaja. 

 

 

K bodu   5)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019 

 

K bodu   6)   Záverečný účet 

 

     K bodu 5) a 6) vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý uviedol, že zo 

zostaveného záverečného účtu on urobil stručný prehľad (stanovisko), v ktorom hodnotí 

náležitosti návrhu záverečného účtu, údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, stav a vývoj 

dlhu, poskytnuté dotácie a finančné výpomoci. Zhodnotil, že návrh záverečného účtu za rok 

2019 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR a dáva prehľad o celkovom stave včerpaní 

rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch obce. 

 

Hlavný kontrolór konštatoval, že záverečný účet za rok 2019 obsahuje všetky náležitosti, bol 

zverejnený a odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce uzavrieť 

výrokom – súhlas s celoročným hospodárením obce Ruská Nová Ves bez výhrad.  

Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za 

rok 2019, schválili celoročné hospodárenie obce s výrokom „bez výhrad“. 

 

 

K bodu 7)    Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2020 

     

Hlavný kontrolór p. Marchevský informoval o vykonanej kontrole, ktorá bola zameraná na 

plnenie príjmov a to hlavne plnenie príjmov z podielových daní, vlastných daní a ostatných 

príjmov a na plnenie bežných výdajov aj v porovnaní za rok 2019. Uviedol, že v hodnotenom 

období došlo z dôvodu koronakrízy k poklesu podielových daní a tým k poklesu príjmov obce  

zo ŠR a podľa prognózy MF SR sa vývoj podielových daní pre rok 2020 zatiaľ javí výpadkom 

v objeme cca 19 298 €. Je potrebné sledovať ďalšiu prognózu MF SR, ktorá spresní tento vývoj, 

na ktorý bude potrebné aj prípadne reagovať rozpočtovým opatrením. 

Záznam z kontroly plnenia rozpočtu vzali poslanci na vedomie. 



 

 

 

 

K bodu 8)    Novelizácia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Na pracovnom stretnutí poslancov bola prerokovaná novelizácia VZN a poslanci dohodli 

výšku poplatku za komunálne odpady na 14 € na osobu ročne. Poverili starostu obce, aby do 

ďalšieho zastupiteľstva vypracoval VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za novelizáciu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady hlasovali všetci poslanci. 

 

 

 

K bodu   9)   Pracovný návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 

 

Poslanci boli oboznámení  s návrhom VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci. Všetci 
poslanci súhlasili s predmetným návrhom a poverili starostu obce, aby do ďalšieho 
zastupiteľstva vypracoval VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci. 
 
 

K bodu    10)   Odpredaj pozemku parcelné č. KNC 1965/55 

 

Poslanci na pracovnom stretnutí a po obhliadke pozemku v teréne rozhodli o predaji pozemku. 

 

Poslanci jednohlasne schválili zámer predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 

stanovenú znalcom. 

 

 

K bodu   11)  Žiadosť o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva 

 

Žiadosť p. Aleny Desiatnikovej bola prejednaná na predchádzajúcom zasadnutí, čakalo sa na 

rozhodnutie vlády ohľadne refundácie nájmov. Obec odpustí nájom počas doby uzatvorenia 

prevádzky z dôvodu covid 19 vo výške 50%. 

Poslanci súhlasili s odpustením nájmu. 

 

 

 

K bodu  12)  Rôzne 

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý: 

a) informoval o návrhu právničky ohľadom vysporiadania pozemku p. Ďurčáka pod 

miestnou komunikáciou. Prítomní poslanci súhlasili, aby starosta oslovil p. Ďurčáka 

s návrhom právničky. 

b) informoval poslancov o žiadosti p. Chovancovej o odkúpenie pozemku. Poslanci 

vyjadrili názor, aby sa pri stanovení ceny pozemku postupovalo na základe 



súdnoznaleckého posudku a pani Chovancová má doložiť rozhodnutie o kolaudácií 

garáže. 

c) uviedol, že dňom 14.9.2020 začnú práce na oprave futbalového ihriska. 

d) informoval o pristavení veľkoobjemových kontajneroch v obci v termíne od 

13.10.2020 do 19.10.2020 iba pri obecnom úrade, aby sa zabránilo navážaniu odpadu, 

ktorý tam nepatrí a ktorý je pravidelne vyvážaný. 

e) oboznámil poslancov o pripravovanej brigáde na Zbojníckom hrade, ktorá sa 

uskutoční dňa 12.9.2020. 

f) poďakoval p. poslancovi Antonovi Majcherovi a Jozefovi Chovancovi za výrobu 

stolov s posedením. 

g) informoval, že obecná posilňovňa je prevádzkovaná iba počas úradných hodín 

obecného úradu, z dôvodu, že nemá správcu. 

 

 

K bodu   13)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

a) poslanec p. Mgr. Ňachaj, ktorý: 

    . informoval o pripravovanom 10. ročníku volejbalového turnaja, ktorý sa uskutoční 

5.9.2020. 

     . zisťoval, či sa bude opravovať cesta na futbalové ihrisko (starosta – áno,  opravovať sa 

bude frézovaným asfaltom začiatkom septembra) 

 

b) poslanec p. Desiatnik, ktorý 

    . sa zaujímal, prečo sa obecný úrad nenapája na kanalizáciu  (starosta – z dôvodu výpadku 

podielových daní pre koronakrízu sa napojenie na kanalizáciou odkladá)   

    . zisťoval, prečo dorastenci platili za multifunkčné ihrisko a osvetlenie (starosta – termíny 

bezplatného využitia multifunkčného ihriska na tréningy TJ Slánske má p. Papcun upresniť, 

za rezervácie a osvetlenie sa platí, viď prevádzkový poriadok). 

       

c) poslanec p. Hirko, ktor: 

     . sa zaujímal, keby bude rozkopaná cesta pri stavbe „ŠOPA“  daná do pôvodného stavu 

(starosta - v povolení na rozkopávku kanalizačnej prípojky majú termín dokedy musí byť 

rozkopaná cesta uvedená do pôvodného stavu).  

 

d) poslanec p. Guľaš , ktorý: 

    . v súvislosti s nedávnou dopravnou nehodou pri ich dome navrhol dať osadiť na viacero 

úzkych obecných ciest  spomaľovače – retardéry (starosta – je potrebné spracovať projekt 

dopravného značenia a dať na schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu) 

 

e) poslanec p. Majcher, ktorý: 

     . upozornil na parkovanie áut na miestnych komunikáciách, ktoré obmedzujú plynulú 

a bezpečnú premávku v obci (starosta – obmedziť parkovanie je možné dopravnými značkami 

so súhlasom KDI. Obec každoročne v obecných  novinách upozorňuje na neparkovanie áut na 

miestnych komunikáciách). 

 

 f) starosta ku optickej sieti vysvetlil: 

    .  doterajšiu spoluprácu s jednotlivými spoločnosťami,  



    .  ako bude prebiehať správa a údržba siete v prípade porúch u jednotlivých spoločnosti. 

Poslanci vyjadrili názor, že ak sa obe spoločnosti dohodnú môžu realizovať výstavbu sieti 

spolu.  

     

 
K bodu  14)   Záver    

  
 

Všetky body programu  10.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval 

poslancom a hosťom za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

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

 

Overovatelia :   Jozef Guľaš                                                      ................................................ 

 

                          Ondrej Desiatnik                                             ............................................... 

 

 

 

 

 


