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     Po uplynutí kalendárneho roku sa k Vám opäť dostávajú Obecné noviny, ktorých cieľom je 

informovať  Vás o dianí v našej obci  za predchádzajúce obdobie a zároveň podať informáciu 

o pripravovaných projektoch a zámeroch na rok 2017.  

      Minulý rok bol bohatý na rôzne zmeny a udalosti, ktoré si vyžiadali mnoho úsilia a pozornosti 

zo strany starostu, zamestnancov obce a poslancov OZ. Na svojom prvom tohtoročnom 

zasadnutí dňa 10.2.2017 poslanci OZ schválili spoločný investičný plán obce na r. 2017. Sú tam 

pomenované všetky akcie, ktoré tento rok plánujeme realizovať. Práce na zlepšení bývania 

a kvality života v našej obci je a bude vždy viac, ako je peňazí. Preto sa vzájomne povzbuďme 

v trpezlivosti v našich požiadavkách a nárokoch, lebo každý sa môže prikrývať len takou perinou 

na akú má. 

      Myslím si, že spoločnými silami sa život v našej peknej dedinke posunie zase o krok vpred. 

Ďakujem preto všetkým občanom, poslancom OZ, členom komisií a zamestnancom obce  za ich 

prácu, ktorou prispeli k rozvoju našej obce. 

 

Do nového r. 2017 prajem nám všetkým hlavne veľa zdravia, rodinnej a pracovnej pohody 

a vzájomnej tolerancie pri spoločnej práci pre našu obec. 

Tibor Kollár, starosta obce. 

 
 

Štatistika 
Počet obyvateľov k 31.12.2016:   1195 

- narodení    15 detí 
- zomrelí      8 občanov 
- prihlásení k trvalému pobytu   22 občanov 
- odhlásení z trvalého pobytu   6 občanov 

 

Do pozornosti  
 Po vzájomnej dohode preberá potraviny v našej obci spoločnosť COOP 

Jednota, ktorá v mesiaci február začne s rekonštrukciou priestorov. Po ich 

vykonaní nám poskytne služby na požadovanej úrovni. 

 Všetky informácie o dianí v našej obci sú zverejnené na webovej stránke obce Ruská 

Nová Ves, na úradnej tabuli obce ako aj na informačných tabuliach obce 

umiestnených na zastávkach MHD a pri obecnom úrade.  

 Ponúkame Vám službu zasielania sms správ na Váš mobil. Služba zahŕňa 

oznamy hlásené obecným rozhlasom (porucha vody, odstávka elektriny, zmena 

vo vývoze KO,...). V prípade záujmu o túto službu nám pošlite Vašu žiadosť 

s uvedením adresy a čísla telefónu. Žiadosť môžete doručiť osobne na Obecný 

úrad alebo prostredníctvom emailu: ruskanovaves@gmail.com.   
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Oznamy, upozornenia, informácie 
  

 

Odpadové hospodárstvo v obci 
  

- Upozorňujeme, že konáre z orezávania stromov už nie je možné zvážať do označených 

priestorov firmy Holz produkt pri miestnom cintoríne. Nový priestor na umiestnenie 

konárov obec zabezpečí a oznámi Vám v priebehu jarných mesiacoch. 

- Za miestny cintorín je zakázané vyvážať trávu, lístie, konáre a komunálny odpad.   

- Pri obecnom úrade je umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek. 

- Obec zabezpečuje zber jedlého použitého oleja, ktorý je možné odovzdať v plastových fľašiach 

na OcÚ v čase úradných hodín. 

- Vo vestibule OcÚ je umiestený kontajner na zber použitých batérií, nabíjačiek a telefónov. 

- Komunálny odpad sa vyváža iba z nádob nato určených. V prípade, že má domácnosť väčšie 

množstvo odpadu, je potrebné si zakúpiť červené vrecia s logom firmy zabezpečujúcej vývoz 

KO v obci. Vrecia sú k dispozícií na OcÚ. Komunálny odpad uložený v iných vreciach firma 

nevyvezie. 

             Prehľad vyzbieraného separovaného odpadu za rok 2015/2016 

Rok Sklo Papier Plast SPOLU  

priemer 
na kg/1 

obyv 

2015 298,94 109,37 187,84 596,2 20,4 

2016 339,92 139,22 223,82 703,0 24,1 
 

Priemer vyzbieraných druhotných surovín v SR sa pohybuje okolo 25kg/1obyv. 

Dôsledným separovaním jednotlivých komodít (papier, plast, kov, sklo) sa dá dosiahnuť zníženie 

množstva komunálneho odpadu a tým aj zníženie nákladov na jeho vývoz a likvidáciu. 

 

 

 

 

 

 

- Majiteľov áut vyzývame, aby svoje autá neparkovali na obecných komunikáciách a chodníkoch 

z dôvodu bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Áut pribúda a obecné 

komunikácie sa využívajú aj pre chodcov a cyklistov, preto je potrebné vytvoriť si parkovacie 

miesta na svojich pozemkoch, tak ako je to u väčšiny občanov našej obce.  

- Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov 

vyčnievajúcich na chodníky a miestne komunikácie pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby 

neprekážali a neohrozovali cestnú dopravu a nepoškodzovali dopravné prostriedky. 

- Vlastníci alebo nájomcovia poľnohospodárskej pôdy sú povinní predchádzať výskytu a šíreniu 

burín na neobrábaných pozemkoch a dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

-  

 

Pomenovanie a označenie ulíc v obci 

 
 

V priebehu mesiaca september 2016 boli občanom obce na vyjadrenie názoru k pomenovaniu 
ulíc doručené anketové lístky. Poslanci obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi na zasadnutí 
dňa 28.09.2016 spočítali odovzdané návratky k pomenovaniu ulíc.   
Celkovo bolo distribuovaných 871 anketových lístkov. 

 Vrátených bolo 388 návratiek, z toho: 
- s pomenovaním ulíc v obci súhlasilo 107 respondentov 
- nesúhlas s pomenovaním ulíc v obcí vyjadrilo 228 respondentov 
- 3 odovzdané návratky boli nerozhodné, preto boli vyradené. 

Na základe výsledku ankety poslanci rozhodli, že k pomenovaniu ulíc v súčasnosti v našej obci 

nepristúpime. 



 Rozšírenie detského ihriska pri MŠ (doplnenie hracích prvkov) s finančnou podporou VÚC. 
 Rekonštrukcia priestorov Obecného úradu (zriadenie kancelárie pre terénnych sociálnych 

pracovníkov, rekonštrukcia kancelárskych priestorov a kuchyne, vymaľovanie pódia). 
 Výmena oplotenia v MŠ, ZŠ a na cintoríne. 
 Zakúpenie kompostovacieho zariadenia pre potreby MŠ na zabezpečenie biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (povinnosť MŠ v zmysle zákona 
223/2001 Z.z. o odpadoch). 

 Odvodnenie futbalového ihriska. 
 Rozšírenie verejného osvetlenia v obci. 
 Príprava kanalizácie na kolaudáciu (monitoring). 
 Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie (prepojenie cesty 

III.triedy pred obcou s obytnou zónou Nižné Doliny). 
 Úprava a spevnenie miestnych komunikácií kamenivom a frézovaným asfaltom. 
 Naštartoval sa proces obnovy Zbojníckeho hradu (úprava prístupovej cesty, vyčistenie okolia 

hradu, odstránenie náletových drevín, osadenie lavičiek, zhotovenie a osadenie informačnej 
tabule, vykonal sa archeologický výskum). 

 Zahájenie obnovy hradu sa uskutočnilo za pomoci dobrovoľníkov z US Steel Košice. Na 
obnove hradu cez organizáciu INEX sa podieľali aj desiati dobrovoľníci zo zahraničia. Všetky 
tieto práce boli realizované zo zdrojov obce, grantu Karpatskej nadácie a príspevku 
z občianskeho združenia Rákociho cesta. 

 Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Združením urbanistov a pasienkového hospodárstva 
v Ruskej Novej Vsi na dlhodobý prenájom pozemku na rozšírenie parkoviska a výstavbu 
multifunkčného ihriska. 

 Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií na individuálne potreby obce 
(dotácia neschválená). 

 Spracovanie a podanie žiadosti  o dotáciu  na pokračovanie vo výstavbe kanalizácie na 
          Environmentálny fond (Environmentálny fond obci peniaze na rok 2016 neschválil). 

 Spracovanie odborno-inžinierskogeologického posudku v časti obce Kovaľňa – posúdenie 
príčin svahových deformácií. 

 

 Investičný plán na r. 2017 (schválené OZ 10.02.2017) 
1. Výstavba miestnej komunikácie Ku potoku. 
2. Spracovanie projektovej dokumentácie do fázy stavebného povolenia na stavbu „Chodník,  
    dažďová kanalizácia  a predĺženie vodovodného potrubia“ a realizácia výstavby. 
3. Spracovanie projektovej dokumentácie do fázy stavebného povolenia na stavbu    
    „Parkovisko  a multifunkčné ihrisko“ a realizácia výstavby.  
4. Spracovať plán zóny v území  L6- Vyšné doliny. 
5. Vyrobiť a osadiť orientačné smerové informačné tabule s označením verejných budov  (MŠ,  ZŠ,   

Cintorín, Obecný úrad, Ihrisko, Hrad). 

6. V prípade poskytnutia dotácie z environfondu  na výstavbu kanalizácie pokračovať  v jej  

výstavbe.  

7. Pripraviť projektovú dokumentáciu  na výstavbu kanalizácie  v ostatných  častiach obce (pripraviť  

  sa na vyhlásenie  výzvy cez IROP). 

8. V ZŠ postaviť oplotenie. 
9. Vymaľovať  Dom smútku a  doplniť lavice na sedenie. 
10. Vymaľovať sálu obecného úradu. 
11. Spracovať stavebno-technický posudok stavu obecných mostov. 
12. Pripraviť program a časový harmonogram príprav na deň obce a prvé hradné dni. 
13. Naďalej pokračovať v prácach na obnove Zbojníckeho hradu. 
 

 

Informácie o realizácií a príprave investičných projektov v r.2016 
  

Dotácia na MHD 
V roku 2016 bola našej obci poskytnutá dotácia z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja v sume 16 746,00 € na financovanie prímestskej dopravy.   

 

 



         Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa realizoval v jednej triede s  dvoma oddeleniami, s 

vyučovacím jazykom slovenským. Školu navštevovalo 12 žiakov (11 žiakov – druhý ročník, 1 žiak – 

tretí ročník). Základná škola úzko spolupracuje pri príprave podujatí s materskou školou. V spolu m  

práci s OcÚ a terénnymi sociálnymi pracovníčkami deti zo ZŠ vyrábali vianočné medovníky, piekli 

linecké pečivo, maľovali kraslice a pripravovali srdiečka ku Dňu matiek. 

V školskom roku 2016/2017 bolo prijatých do MŠ 19 detí, z toho je 8 predškolákov. V prvom 

polroku školského roka pracovali učiteľky MŠ podľa školského vzdelávacieho programu 

"Chrobáčik", v rámci ktorého sa v mesiaci november zúčastnili bábkového predstavenia "Hrnček 

var" na Solivare v budove PKO. 

V druhom polroku nastali v MŠ organizačné zmeny. Od 1.2.2017 je poverenou riadením MŠ Mgr. 

Monika Imrichová. Prioritou MŠ bude obohatiť program školy o aktivity s rodičmi a "otvoriť dvere" 

všetkým, ktorí aj počas roka prejavia záujem prísť medzi nás a prežiť s nami nejaké to spoločné 

dopoludnie. Prvou lastovičkou bol Karneval pre všetky deti v obci, teda aj tie, ktoré sú so svojimi 

rodičmi doma, na materskej dovolenke. V druhej polovici marca plánujeme uskutočniť deň 

otvorených dverí, aby ste si mohli všetci prezrieť zrekonštruovaný interiér MŠ a nazrieť do všetkých 

miestností, v ktorých deti trávia svoje dni učením hrou. Zápis v našej MŠ bude prebiehať od apríla 

do konca mája, v prípade nenaplnenia kapacity aj dlhšie. 

 

Kultúrne a športové podujatia organizované v obci za rok 2016 
- Kvapka krvi realizovaná tri krát ročne 

- Fašiangové posedenie pre dôchodcov 

- Spoločná krížová cesta veriacich po našej obci 

- Športový deň k MDD 

- Deň matiek  

- Turnaj v stolnom tenise o Majstra Ruskej Novej Vsi 

- Memoriál Pavla Papcuna 

- 6. ročník mix medzinárodného volejbalového turnaja 

- Mesiac úcty k starším - divadelné predstavenie „Ulej, ulej“  

v podaní divadla Etudy 

- Posedenie s jubilantmi 

- Mikulášske predstavenie „Kocúr v čižmách“ v podaní divadla Cililing 

- Silvestrovské posedenie s ohňostrojom 

 Počas celého roku bola možnosť cvičenia v obecnej posilňovni a zahrať si stolný tenis v sále 

obecného úradu. V zimných mesiacoch bola pre občanov obce vytvorená ľadová plocha pri 

miestnej ZŠ. 

Za pomoc pri organizovaní a príprave kultúrnych a športových podujatí patrí srdečné 

poďakovanie organizátorom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa na príprave podieľali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná a Materská škola v šk. roku 2015/2016 

 

 

 

Do pozornosti 
 Počas celého roka 2017 je naďalej k dispozícií obecná posilňovňa a je možnosť 

zahrať si stolný tenis v sále obecného úradu. 

 Opakovane vyzývame majiteľov psov, aby dôsledne dodržiavali VZN 

o chove a držaní psov na území obce Ruská Nová Ves č. 2/2007 a zamedzili 

voľnému pohybu psov po uliciach a iných verejných priestranstvách. 

V nepravidelných intervaloch bude obec v roku 2017 zabezpečovať odchyt 

túlavých psov na náklady majiteľov. 
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