
Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  25.6.2021 

_________________________________________________________________________  

 

 

15.  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 Ruská Nová Ves k záverečnému účtu obce  

        za rok 2020 

  6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

  7.   Schválenie VZN  č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách   

        a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves 

  8.   Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie o zámenu pozemkov  

  9.   Žiadosť o odkúpenie parcely KNC 1965/43 

 10   Rôzne 

 11.  Diskusia 

 12.  Záver          

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Guľaš 

                                         Jozef Hirko   

 

Začiatok rokovania:   18.10  hod. 

Koniec rokovania:      20.00 hod.  

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra a občanov obce. Na začiatku rokovania boli 

prítomní  piati poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.   

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 

 

K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 15. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov –  Jozefa Guľaša 

a Jozefa Hirku. 
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K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu   5)   Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves k záverečnému  

                     účtu obce za rok 2020 

K bodu   6)   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

 

        K obidvom prerokovávaným bodom vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský. 

Uviedol, že záverečný účet bol  vypracovaný v súlade s metodikou MF SR.   Hovorí 

o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch obce.  Konštatoval, 

že pri porovnaní príjmov a výdajov je lepšie plnenie oproti roku 2019. Záverečný účet obsahuje 

predpísané náležitosti – údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, údaje o nákladoch 

a výnosoch. Bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom. Na základe zistených 

skutočností  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 2020, schválili celoročné hospodárenie obce s výrokom „bez výhrad“. 

 

 

K bodu   7)  Schválenie VZN  č. 1/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov   

                     v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská   

                     Nová Ves 

 

        Poslanci schválili VZN  č. 1/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov   

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves. 

 

 

K bodu   8)   Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie o zámenu pozemkov  

 

        Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil starosta obce, oboznámil poslancov 

s jednotlivými žiadosťami: 

a) p. Rastislav Bilý písomne požiadal o umožnenie uhradiť finančnú čiastku za pozemok  

     v splátkach.  

     Poslanci sa dohodli, že žiadosť sa prerokuje na pracovnom rokovaní a žiadateľ dostane  

     písomnú odpoveď. 

b)  p. Juraj Tkáč požiadal o odkúpenie časti obecnej parcely. Poslanci sa rozhodli zhodnotiť  

     situáciu na tvári miesta. Žiadateľ dostane písomné stanovisko obce k žiadosti. 

c) Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves písomne požiadalo  

    o zámenu pozemkov. Starosta vysvetlil, že ide o parcely, ktoré má obec v prenájme, a to  

    pozemok pod multifunkčným ihriskom a parkoviskom. Poslanci sa zhodli na tom, že  

    potrebné uvedenú žiadosť prerokovať za prítomnosti všetkých poslancov. Starosta zároveň  

    zistí ako je to z právneho hľadiska. Hlavný kontrolór uviedol, že v prípade zámeny  

    pozemkov bude potrebné zverejniť zámer. 

d) p. František Piskura a p. Daniela Daliová požiadali o odkúpenie časti obecnej parcely. 

    Aj v tomto prípade sa poslanci dohodli na posúdení v teréne. Následne žiadateľom  

    bude doručená písomná odpoveď. 
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K bodu   9)   Žiadosť o odkúpenie parcely KNC 1965/43 

 

       Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Heleny Badžovej o odkúpenie parcely, 

ktorej vlastníkom je obec. Ide o parcelu pri vstupe do domu, ktorú dlhodobo užíva. Žiadateľka 

k svojej žiadosti pripojila aj znalecký posudok, v ktorom je určená cena za pozemok. 

Poslancom Mgr. Ňachajovi a p. Hirkovi sa zdá, že cena je nízka. Hlavný kontrolór uviedol, že 

cena pri priamom predaji je minimálne vo výške, ktorú stanoví znalecký posudok. Aj túto 

žiadosť navrhli poslanci prebrať na pracovnom stretnutí a so záverom oboznámiť žiadateľku.  

 

 

K bodu  10)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) p. Čekan podal žiadosť o poskytnutie priestorov sály na skúšky hudobnej skupiny. Mgr.  

    Ňachaj odporučil pozvať ho na najbližšie zasadnutie OZ, aby predstavil zámer. Žiadateľovi  

    písomne odpovedať.  

b) poďakoval sa zúčastneným na brigáde, ktorá sa uskutočnila dňa 11.6.2021 na hrade cez  

    projekt Naše mesto 2021. Vyslovil poďakovanie aj za prípravu zábavného popoludnia pre  

    deti pri príležitosti MDD a za účasť na brigáde na hrade v sobotu 19.6.2021.  

    Na otázku p. Desiatnika, či bola brigáda dostatočne propagovaná, starosta uviedol, že nie,  

    pretože brigáda bola organizovaná cielene, boli oslovení majstri. 

c) projekt Jednota – neboli sme úspešní. 

 

 

K bodu  11)  Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

 

a)   občianka.:  

    . vyjadrila sa k porušeniu ústavného práva tým, že jej pred mesiacom nebola umožnená účasť  

      na zasadnutí OZ  

    . predostrela prítomným otázky súvisiace so zosuvmi pôdy v obci. Z reportáže odvysielanej  

      RTVS v 5/2021 získala informáciu, že obec Ruská Nová Ves čo sa týka zosuvov patrí medzi  

      20 najviac ohrozených obcí na Slovensku. Aj napriek tejto zlej situácii pozoruje neustále   

      zanášanie potoka, jeho brehov navážaním stavebného materiálu a sutín. 

    . diskutujúcu zaujíma, čo urobila obec na odstránenie antropogénnych vplyvov,  

    . nekontroluje sa odvod dažďových vôd 

    . či obec dala urobiť  geologický prieskum 

    . kto odsúhlasil šesť domov, tzv. šopa 

       V ďalšej časti sa venovala problému, ktorý má osobne. Uviedla, že naposledy bola na OZ 

v r. 2016, kde predostrela svoje požiadavky, ktoré nie sú sťažnosťou, ale ide o požiadavky na 

ktoré má právo. Uviedla celú genézu svojho problému, ktorý má so susedmi od r. 

2012   (demolácia, padajú ploty, stena, pukajú fragmenty, strecha, neosadené odkvapové rúry).   

Ide o deväť rokov prieťahov bez výsledného riešenia. Je nútená písať, nakoľko sa nič nedeje. 

Napísala výzvu na výkon rozhodnutia. Voda zo susedovej strechy je zvedená do 4 bodov, múr 

je zvetraný. 
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       Vo svojom vystúpení uviedla, že obec zvýšila poplatok za odvoz odpadu (dozvedela sa to 

z doručeného výmeru na daň a odpady), na čo doplácajú hlavne tí, ktorí poctivo separujú 

a kompostujú, medzi ktorých patrí aj diskutérka. Má pocit, že sa neekologicky nakladá 

s odpadom, sú dediny, kde sa kladie veľký dôraz na kontrolu. Je potrebné konať motivačne .  

 

       Na vystúpenie diskutujúcej reagoval: 

1.  poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý uviedol, že každý je povinný si chrániť svoj majetok. V čase  

     búrky príde na tvar miesta zistiť skutkový stav. Ponúkol pomoc svoju aj poslancov. Vyzval   

     občianku na hľadanie riešenia. 

2. starosta obce, ktorý uviedol, že občianka dostáva odpovede na všetky svoje žiadosti, 

    striktne odmietla navrhované stretnutie všetkých zainteresovaných strán. Upozornil tiež na  

    povinnosť chrániť si svoj majetok. Čo sa týka buriny – bola pokosená, konáre boli orezané. 

    Vo veci strechy bola odkázaná na súd.  

        

       Starosta zobral slovo diskutujúcej pre neustále opakovanie sa. Odporučil hľadať ľudskú 

stránku veci a tvoriť vzťahy. Týmto bola diskusia ukončená. 

Po ukončení diskusie prišiel na zasadnutie obce p. Bilý, ktorý podal vysvetlenie k písomnej 

žiadosti o povolenie splátok za kúpu pozemku od obce. Uviedol, že z dôvodu ťarchy na  

pozemku sa mu nedarí  vybaviť pôžičku, preto žiada o úhradu formou splátok.  

Poslanci znovu odporučili žiadosť p. Bilého prerokovať na pracovnom rokovaní a následne dať 

odpoveď. 

 

 

 

K bodu   12)   Záver          

 

 

       Všetky body programu  15.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce ukončil 

rokovanie. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


