
 

 

 

 

 

 

 

 Vážení spoluobčania, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok: 2014/Január  

OBECNÉ  

   NOVINY 

             RUSKÁ NOVÁ VES 

  

 

Štatistika 
Počet obyvateľov k 31.12.2013:    1145 

- narodení        15 detí 
- zomrelí       11 občanov 
- prihlásení k trvalému pobytu    42 občanov 
- odhlásení z trvalého pobytu  13 občanov 

Celkový prírastok:        18 občanov 
 

Rok 2014 – pripravované investičné zámery a ich realizácia 
- Výstavba a rekonštrukcia chodníkov obci  po schválení  žiadosti 

a podpise zmluvy s PPA. 
- Pokračovanie v budovaní kanalizácie v prípade poskytnutia finančných 

zdrojov z Environmentálneho fondu. 
- Rozšírenie kamerového systému v obci po schválení projektu 

Ministerstvom financií.  
- Začatie prác na obnove Hradu I.etapa po schválení projektu 

Ministerstvom kultúry. 
- Oprava futbalového ihriska a rekonštrukcia kuchyne na Obecnom úrade 

po schválení žiadosti z MF pre individuálne potreby obcí na rok 2014. 
- Správa a údržba obecného majetku v rámci rozpočtu obce  

na rok 2014. 
- Príprava na nové programovacie obdobie 2014 – 2020 o čerpaní 

finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. 
 

 

Prešiel  rok a tak je tu priestor na krátke zhodnotenie spoločnej práce. 
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v r. 2013 sedemkrát a v mesiaci december sa konalo aj verejné 
zhromaždenie občanov. Jednotlivé komisie zriadené z poslancov obecného zastupiteľstva mali 
pracovné stretnutia a rokovania podľa potreby. Uznesenia a zápisnice z jednotlivých rokovaní 
ako aj program rokovania zverejňujeme na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 
Obecné noviny, ktoré vydáva Obecný úrad raz ročne, slúžia na stručný prehľad vykonanej práce 
a všetkých aktivít v obci. Podrobnejšie informácie sú priebežne zverejňované na úradnej tabuli, 
na informačných tabuliach a na webovej stránke obce. 
Touto cestou Vám chcem poďakovať za spoluprácu, podporu a trpezlivosť. Všetkým 
zamestnancom obce, poslancom a členom komisií, ako aj všetkým občanom, ktorí boli 

nápomocní pri akejkoľvek práci pre obec, ďakujem za spoľahlivú a obetavú prácu. 
V roku 2014 prajem nám všetkým a naším rodinám veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. 
 
Starosta obce p. Kollár 
 



 
 
V rámci združenia „Eko Torysa“ boli v roku 2012 dodané do jednotlivých domácnosti kontajnery 
110 l na separovaný zber (sklo, papier, plast). Po zriadení zberného dvora a triediacej linky 
združenie „Eko Torysa“ pristúpilo k vývozu separovaného zberu z jednotlivých obcí podľa 
platného harmonogramu dodaného v decembri 2013 do každej domácnosti. Bližšie informácie 
o separovaní jednotlivých komodít (sklo, papier, plast) sú podrobne uvedené v dodaných 
harmonogramoch. Prosíme občanov o dodržiavanie separácie jednotlivých komodít. 
Domácnosti, ktorým kontajnery na separovaný zber neboli dodané môžu aj naďalej využívať 
plastové vrecia. Obec bude priebežne kontajnery dokupovať a dodávať domácnostiam, ktoré 
ich nemajú. Na základe zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. obec zabezpečuje aj zber jedlého 
použitého oleja. Jedlý použitý olej v plastovej fľaši je možné odovzdať na Obecnom úrade 
v čase úradných hodín.  
 

➢ Konáre z jarných orezov stromov bude možné zvážať do priestorov firmy Holz Produkt pri 
miestnom cintoríne. Priestor bude vyčlenený a označený informačnými tabuľami. Za 
miestny cintorín prosíme konáre už nevyvážať! 

➢ Výrub stromov a čistenie od drevných krovín je potrebné uskutočniť v období 
vegetačného pokoja od 1.10.2013 do 31.3.2014.  

➢ Na jarné a jesenné upratovanie tak ako po iné roky obec zabezpečí veľkoobjemové 
kontajnery. 
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Odpadové hospodárstvo v obci 
 

 

Oznam 
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že poplatok za komunálny odpad, 

daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2014 ostáva bez zmeny. Komunálny 

odpad 10€ na osobu, daň za psa 7€. 

 

 
Cesta III. triedy 

V januári 2013 po vzájomných rokovaniach 

obce a správcu cesty III.triedy SÚC PSK bola 

rekonštrukcia cesty III.triedy prechádzajúca  

našou obcou v dĺžke 900m navrhnutá 

a zastupiteľstvom VÚC schválená. 

Realizácia sa mala uskutočniť v jeseni 2013. 

Projekt spolufinancovaný z Európskych 

zdrojov cez ROP neprešiel. Čiastočná 

oprava výtlkov na ceste III.triedy bola 

realizovaná október – november 2013. 

O komplexnej rekonštrukcii cesty III.triedy 

nás správca bude informovať v najbližšom 

období. Ako starosta obce oceňujem aktívny 

prístup poslanca VÚC p. Kičuru pri 

rokovaniach v predmetnej veci. 

 

Dotácia z MHD 

V roku 2013 bola poskytnutá dotácia na 

prímestsku dopravu pre našu obec vo výške 

16.748€. Dotácia bola schválená 

poslancami PSK na návrh predsedu p. 

Chudíka, ktorému aj touto cestou ďakujeme.  

Obec si hradí dopravu z vlastného rozpočtu, 

za rok 2013 to činí 31.166,76€. Dopravný 

podnik mesta Prešov každý rok navyšuje 

platby za dopravu, na rok 2014 je to suma 

34.143,72€. Aj tento rok budeme intenzívne 

jednať o možnosti poskytnutia dotácie na 

dopravu s PSK. 

 

 



Realizácia investičných projektov 

- Komplexná rekonštrukcia obecného rozhlasu s umiestnením reproduktorov a káblového 

rozvodu na stĺpy elektrického vedenia. Železné stĺpy budú postupne v roku 2014 

demontované. Zakúpila sa aj nová ústredňa umožňujúca plánované hlásenia 

a programovanie hlásenia.   

- Ozvučenie sály Obecného úradu. 

- Oprava ozvučenia v Dome smútku a ozvučenie vonkajšieho priestoru v okolí Domu 

smútku. 

- Vysporiadanie a predaj pozemkov pod stavbami v Rómskej osade. 

- Vybudovala sa priekopa, spevnená krajnica a zberná šachta na dažďovú vodu pri novej 

ceste na Kovaľni. 

- Budovanie dažďovej kanalizácie a zbernej šachty pri miestnej komunikácii v dĺžke 25m. 

- Popri miestnych komunikáciách obec vybudovala zberné šachty na odvod dažďovej vody 

z ciest v počte 7 kusov. 

- V jarných mesiacoch obec zabezpečila opravu výtlkoch na miestnych komunikáciách po 

zimnej prevádzke. 

- Predĺženie vodovodu v obci na ulici za kostolom smerom ku pieskovisku v dĺžke 99,5m 

a predĺženie vodovodu v Rómskej osade v dĺžke 60m. 

- Rozšírenie verejného osvetlenia o 5 ks pouličných svetiel a výmena 2 ks staré svetlá 

125W za úspornejšie. 

- Zabezpečovanie správy a údržby obecného majetku.  

- Na budove Obecného úradu v priestoroch potravín sa vymenili staré drevené okná za 

plastové. 

 

➢ V roku 2013 bol zakúpený malotraktor pre potreby obce ako aj príslušenstvo – 

snehová radlica na odhŕňanie snehu, sypač na údržbu zjazdnosti miestnych 

komunikácii a prívesný vozík na prepravu materiálu. 

 

Príprava investičných projektov v roku 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Spracovanie a podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na výstavbu 

a rekonštrukciu chodníkov v obci prostredníctvom združenia MAS Šafrán. 

- Projektovo pripravená rekonštrukcia šatní Futbalového klubu II.epata – realizácia 

v budúcnosti po zabezpečení finančných zdrojov. 

- Spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu  

Soľnohradu na Ministerstvo kultúry. 

- Spracovanie a podanie žiadosti na rozšírenie 

kamerového systému obci, prostredníctvom dotácie 

zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva financií. 

- Spracovanie a podanie žiadosti na Environfond 

o poskytnutie finančných prostriedkov na budovanie 

kanalizácie v obci. 

 

 

Informácie o realizácií a príprave investičných projektov v roku 2013 
 

➢ Obec plánuje vydať  aj v ďalších rokoch stolový obecný kalendár, ktorý doručíme 

v mesiaci december spolu s harmonogramom vývozu odpadu do každej domácnosti. 

 



V školskom roku 2013/2014 navštevuje Základnú školu 14 žiakov, s ročníkmi 1 – 4 

s jednosmennou prevádzkou. V budove Základnej školy sa vymenili staré drevené okná na WC 

za plastové. Zbúrala sa kachľová pec, ktorá bola v havarijnom stave a postavil sa teplovzdušný 

krb, ktorým sa vykuruje priestor veľkej triedy, počítačová miestnosť, chodba a WC. 

Materskú školu v školskom roku 2013/2014 navštevuje 26 deti. Materská škola je dvojtriedna 

a poskytuje deťom vo veku od 3 do 6 rokov celodennú výchovnú starostlivosť. Materská škola 

sa v októbri 2013 zapojila do národného projektu s názvom „Inkluzívny model vzdelávania na 

predprimárnom stupni školskej sústavy.“ Deti z obecnej Materskej školy pod vedením 

pedagogického zboru sa aktívne zapájajú svojimi vystúpeniami pri rôznych kultúrnych akciách 

obce.  

 

Kultúrne a športové podujatia organizované v obci za rok 2013 
- Fašiangový ples 

- 17.05.2013 spoločné stretnutie mladých z farnosti Haniska, Teriakovce, Solivar a Ruská 

Nová Ves 

- 16.06.2013 Športový deň – Deň detí 

- 17.08.2013 Retrojurmak v Šafráne 

- Kvapka krvi 

- Deň úcty k starším 

- Mikuláš 

- 2. ročník minihokejbalového turnaja 

- Futbalový turnaj  

- 3. ročník medzinárodného volejbalového turnaja 

Za organizáciu a prípravu týchto kultúrnych a športových podujatí chcem poďakovať 

všetkým občanom, poslancom, športovej a kultúrnej komisii a v neposlednom rade aj 

sponzorom.  

 

➢ V priebehu celého roka je k dispozícií Obecná posilňovňa a v stanovených dňoch je 

možnosť zahrať si stolný tenis v sále Obecného úradu. Obec umožnila verejné 

korčuľovanie v priestoroch Zimného štadióna v Prešove pre všetkých priaznivcov tohto 

športu. 

 

Národný projekt Terénna sociálna práca 
V októbri 2013 obec ukončila dopytovo orientovaný projekt Terénnej sociálnej práce a plynulo 

prešla do Národného projektu s názvom Terénna sociálna práca. Projekt sa realizuje vďaka 

podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 

 

 

 

 

 

 

Základná a Materská škola 

 

Do pozornosti 
Po viacerých upozorneniach a opakovaných výzvach (výzvy v miestnom rozhlase, 

písomné výzvy) na voľný pohyb psov po uliciach obce nedošlo k náprave. V roku 

2013 pribudli sťažnosti občanov na túto problematiku, preto obec v tomto roku 

zabezpečí odchyt túlavých psov v nepravidelných intervaloch.   
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