
Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  10.12.2021 

_________________________________________________________________________  

 

 

18.  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 obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022  
  6.   Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022  
  7.   Vyhlásenie zámeru  zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská Nová Ves   
       a Združením urbaristov  a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové   
       spoločenstvo 
  8.   Rôzne  
  9.   Diskusia  
10.  Záver  
 

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef  Guľaš 

                                         Jozef Hirko   

 

Začiatok rokovania:   18.10 hod. 

Koniec rokovania:     19.55 hod.  

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce, pracovníčku obecného úradu. Starosta 

konštatoval, že prítomných je 5 poslancov, zasadnutie OZ  je teda uznášaniaschopné.   

 

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 
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K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 18. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov –   Jozefa Guľaša 

a Jozefa Hirku.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová     
                      Ves  na r. 2022  
K bodu   6)  Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2022  
 

 
      K bodom 5) a 6)  vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý predložil stanovisko 

k návrhu  rozpočtu na r. 2022 a k viacročnému rozpočtu. Konštatoval, že návrh rozpočtu bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so 

všetkými ustanoveniami, ktoré sa na rozpočet vzťahujú. Uviedol, že  rozpočet je vyrovnaný 

a odporučil poslancom rozpočet schváliť. 

Poslanci nemali výhrady ani pripomienky k rozpočtu a rozpočet schválili  jednomyseľne.   

 

K bodu 7)   Vyhlásenie zámeru zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská  
                     Nová Ves  a Združením urbaristov  a pasienkového hospodárstva Ruská Nová     
                     Ves – pozemkové  spoločenstvo 
 
      Starosta informoval poslancov o tom, že valné zhromaždenie Združenia urbaristov 
a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo v mesiaci júl 
2021 odsúhlasilo zámenu pozemkov medzi urbariátom a obcou. Obec na základe toho 
dala vypracovať geometrický plán, s ktorým výbor urbaristov súhlasil.  Poslanci súhlasili 
s vyhlásením zámeru zámeny pozemku. Štyria poslanci hlasovali za, jeden sa zdržal 
hlasovania.  
 
 
K bodu   8)  Rôzne  
 
V tomto bode informoval starosta: 
a) P. Bilý doručil na obecný úrad žiadosť o posunutie termínu vyplatenia za pozemok 
b) Pri dotácii na projekt technické infraštruktúry sú korekcie, bude potrebné prejsť celý projekt 
c) Informácia o zabezpečovaní zimnej údržby v obci je zverejnená na webovej stránke obce,  
    oznam bol vyhlasovaný v miestnom rozhlase, zakúpili sa nádoby na posypovú soľ, na  
     kritických úsekoch je umiestnené kamenivo a soľ na posyp, čím je možné rýchlejšie    
     zabezpečiť zimnú údržbu. Do konca decembra máme  zamestnaného jedného pracovníka (p.  
     Kuchár). Pri mimoriadnych situáciách v zimnej údržbe bude nápomocný  p. Kapráľ.  
     Posypový materiál a soľ sú uskladnené pod zhotoveným prístreškom. 
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d) Čo sa týka vyúčtovacej faktúry na verejné osvetlenie, predpokladáme nárast platby cca   
     o 200,00 Eur mesačne. S firmou O.S.V.O comp. budeme hľadať možnosti úspory, aká bude  
     rentabilnosť. S podobnými návrhmi prišli aj poslanci Mgr. Ňachaj a p. Hirko.  
e) TJ Slanské zaslala žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2022. Starosta navrhol sa žiadosťou   
     zaoberať až po kontrole účtovníctva TJ Slanské revíznou komisiou, aby sme vedeli v akej  
     finančnej kondícii je klub TJ Slanské, nakoľko financovanie klubu je viaczdrojové. K vyhlásenej  
     žiadosti SFZ o poskytnutie dotácie pre futbalové kluby starosta navrhol pracovné stretnutie  
     poslancov OZ s výborom TJ Slanské. S návrhom starostu  súhlasil poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý  
     je  za prehodnotenie a zreálnenie požiadaviek na financie. 
     
  
K bodu  9)   Diskusia  
 
V diskusii vystúpili:  

a) poslanec Mgr. Ňachaj: 

    . zaujímal sa, či bude futbalové ihrisko v jari funkčné, či je zaučená obsluha  

      k zavlažovaciemu systému na ihrisku 

    . navrhol vybudovať prístrešok pri futbalovom ihrisku, aby bol priestor na uskladnenie 

    . ako je to s optikou v obci 

      (starosta uviedol, že ihrisko bude funkčné podľa stavu trávnika, prístrešok je už osadený.  

       Plánuje oplotenie ihriska. Čo sa týka optiky, bolo vydané územné rozhodnutie.) 
 
 
K bodu 10)  Záver  
 

 

       Všetky body programu  18. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce  poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na rokovaní. Poďakoval  poslancom za prácu vykonanú v tomto 

roku. Všetkým poprial požehnané nadchádzajúce vianočné sviatky, zdravie, pokoj a ukončil 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

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

 

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

 

                          Jozef Hirko                                                     ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


