
  

Z á p i s n i c a  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi po voľbách do orgánov 

samosprávy,  konaného dňa  25.11.2022 

_______________________________________________________________________  

 

1.  z a s a d n u t i e   

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení    

     o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  

  6. Vystúpenie starostu 

  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

  8. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov 

  9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu    

      pri výkone  funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia   

      zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

11. Určenie platu starostu 

12. Určenie zástupcu starostu 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Začiatok rokovania:   18.10 hod. 

Koniec rokovania:     19.50 hod.  

 

 

Zapisovateľ:  Mária Máthéová  

Overovatelia zápisnice:   Jozef Guľaš 

                                         Mgr.  Jozef Ňachaj 

                                          

 

Priebeh 1. zasadnutia:  

 

 

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

 

     V úvode slávnostného 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela hymna Slovenskej 

republiky. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal  novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva a  hostí. Predniesol program 1. zasadnutia OZ.  
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K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce p. Máthéovu, pracovníčku obecného úradu. 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov  OZ – p. Guľaša a p. Mgr. Ňachaja. 

 

K bodu 3)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie               

                   osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného   

                   zastupiteľstva  

 

 

     P. Tibor Kollár požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie   (ďalej  MVK)  Mgr. 

Danu Bereczkovu o oficiálne oznámenie  výsledkov   volieb do orgánov samosprávy obce, 

ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Predsedníčka MVK oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb a odovzdala Osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi p. Tiborovi Kollárovi 

a siedmim zvoleným poslancom  Obecného  zastupiteľstva obce Ruská Nová Ves so želaním, 

aby všetci spoločne robili pre obec. 

(Oznámenie o výsledkoch volieb tvorí prílohu zápisnice). 

 

K bodu 4)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

 

     Novozvolený starosta obce p. Tibor Kollár prečítal text sľubu starostu a svoj sľub potvrdil 

podpisom  pod tento text. 

 

 

K bodu 5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

 

     Novozvolený poslanec p. Hirko   prečítal text sľubu poslanca a všetci novozvolení 

poslanci svoj sľub potvrdili podpisom pod tento text.  

 

K bodu 6) Vystúpenie starostu 

 

     Starosta obce Tibor Kollár vo svojom príhovore  ku všetkým novozvoleným poslancom 

zdôraznil, že zložením sľubu všetci berú na seba zodpovednosť za obec na nasledujúce štyri 

roky. Zároveň vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami aj napriek rôznosti názorov dokážu 

hľadať správne riešenia. Poprial všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a múdrych rozhodnutí 

v spoločnej práci. 

  

 

K bodu 7)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

 

     Poslanci schválili starostom predložený program rokovania 1. (ustanovujúceho) zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 8)  Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov 

 

     V tomto bode starosta  uviedol, že komisie sú len poradný orgán. Vzhľadom na skúsenosti 

z predchádzajúceho obdobia navrhol zriadiť tri komisie pracujúce pri obecnom zastupiteľstve, 

a to športovú komisiu, kultúrnu komisiu a stavebnú komisiu. Zároveň predniesol návrh na 

predsedov a členov jednotlivých komisií s tým, že jednotlivé komisie sa môžu doplniť  
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priebežne. K návrhu starostu mali poslanci možnosť vyjadriť sa. Poslanca p. Ištvana zaujímalo, 

či bol za člena stavebnej komisie oslovený p. Debnár. 

 

     Poslanci odsúhlasili zriadenie stavebnej komisie, kde za predsedu bol zvolený p. Guľaš a za 

členov komisie boli zvolení p. Mgr. Ňachaj, p, Hirko, p. Ištvan. Z radov neposlancov boli 

zvolení -  Ing. Seman, Ing. Krafčík. 

     Poslanci zriadili aj kultúrnu komisiu, kde za predsedu bol zvolený p. Hirko a za členov 

komisie boli zvolení p. Bc. Macková, p. Seman, p. Potočňák. Z neposlancov boli zvolení za 

členov komisie p. Majcher, p. Jurašeková, p. Závacký, p. Mgr. Imrichová, p. Mgr. Kacár., p. 

Mgr. Bereczková, p. Mgr. Miklošová. 

     Treťou zriadenou komisiou je športová komisia. Za predsedu bol zvolený p. Mgr. Ňachaj, 

za členov komisie p. Potočňák, p. Ištvan, p. Guľaš. Poslanci oslovia ešte ďalších občanov za 

členov tejto komisie. 

 

 

K bodu 9) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného     

                 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov   

                 a voľba jej členov 

 

     Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta uviedol, že jedine zriadenie tejto komisie je 

povinné zo zákona. Za predsedu komisie navrhol poslanca p. Semana, za členov p. Mackovu, 

p. Ištvana, p. Guľaša. S predneseným návrhom všetci súhlasili.  

 

   

K bodu  10)  Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť   

                     zasadnutia   zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

 

      Starosta uviedol, že je zákonnou povinnosťou schváliť poslanca určeného na zvolávanie 

zasadnutia OZ a to v prípade, že nezvolá starosta ani zástupca starostu. Za poslanca 

zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť  zasadnutia   zastupiteľstva v súlade so 

znením § 12 zákona o obecnom zriadení navrhol starosta  Mgr. Ňachaja. Všetci poslanci 

s predloženým návrhom súhlasili. 

 

 

K bodu  11)  Určenie platu starostu 

 

      Poslancom bol predložený časový sled vývoja platu starostu od nástupu do funkcie v r. 

2010. K uvedenému bodu starosta otvoril diskusiu.  S návrhom na určenie platu starostu 

vystúpil poslanec p. Hirko, ktorý navrhol ostať pri  doterajšej výške platu (mzda zo zákona + 

35 %-né navýšenie). Poslanec Mgr. Ňachaj navrhol  navýšenie platu ešte 2 % oproti 

navrhovaným  

35 %-tám. Do diskusie k platu starostu sa zapojil aj poslanec p. Seman, ktorý uviedol, že nevie 

ako obec stojí finančne. Starosta uviedol, že  s takouto výškou platu je počítane aj v rozpočte 

na nasledujúci rok.  

Pri prerokúvaní tohto bodu programu požiadal o slovo aj občan obce p. ........, ktorému  poslanci 

odsúhlasili vystúpenie. P. ....... sa vyjadril k platu starostu. Uviedol, že je to nové funkčné 

obdobie, čiže starosta by mal mať plat podľa zákona x koeficient 2,2. Po roku, keď sa ukážu 

výsledky práce, by mohol mať starosta jednorazový bonus. 
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K jeho vystúpeniu sa vyjadril poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý uviedol, že prácu starostu všetci 

poznajú a keďže od občanov dostal mandát na štvrté volebné obdobie, svedčí to o tom, že niečo 

dokázal. Je preto za zvýšenie platu o 37 %. 

K prerokovávanej problematike sa vyjadril aj Ing. Marchevský, hlavný kontrolór, ktorý 

uviedol, že starostovi, ktorý pokračuje v práci v ďalšom volebnom období, plat ostáva.   

 

K bodu  12)  Určenie zástupcu starostu 

 

     Za zástupcu starostu určil p. starosta poslanca p. Jozefa Hirku.  

 

 

K bodu  13)  Diskusia 

 

 

V diskusii vystúpili:  

a) p. starosta  

    . informoval poslancov, že na začiatku roka 2023  sú naplánované akcie – fašiangová  

      zábava (návrh termínu 14.1.), zabíjačka (návrh termínu 4.2.), fašiangové posedenie pre  

      dôchodcov (návrh termínu 18.2.) K jednotlivým akciám je potrebné dohodnúť stretnutie  

    . najbližšie stretnutie k pripravovaným akciám bude dňa 29.11., ide o akciu pre deti na  

      Mikuláša (základné veci sú pripravené, je potrebné doladiť detaily), navrhuje stretnutie aj  

     ohľadom vianočných trhov. P. Zavacký má záujem o ich usporiadanie.  

    . pripraví informáciu pre nových poslancov, v ktorej bude sumár akcií a projektov na  

      ktorých sa robí a v akom štádiu sú 

b) poslanec p. Seman 

    . zaujímal sa, či všetko ide cez projekty, či sa ide aj cez vlastné zdroje (starosta – investície  

      sa schvaľujú v januári) 

    . navrhol zrušiť poplatky za prenájom sály na kar pre občanov s trvalým pobytom v obci  

      (starosta – uviedol, že pri schvaľovaní cenníka poplatkov za služby poskytované obcou sa  

       určila sadzba za prenájom sály na kar ako najnižšia, je bez ostatných poplatkov, t. z. nie  

       je tam zahrnutá kuchynka, riady)  

       Na návrh p. Semana reagovali viacerí poslanci. Dohodli sa, že k tejto otázke sa vrátia.  

     . zaujímal sa, či sú odovzdané priestory pohostinstva (starosta – nie sú ešte odovzdané) 

     . vyjadril súhlas s otvorením územného plánu obce, nech sa obec rozvíja 

c)  poslanec Mgr. Ňachaj zaujímal sa: 

     .  kedy sa bude riešiť príprava fašiangovej zábavy, ktorá má byť už 14.1. 

     . či sa bude robiť ohňostroj (dnes je 15 %-ná zľava) 

     . či tejto zimy budeme robiť ľad, kto to bude zastrešovať, zodpovedná osoba, ktorá sa bude     

       starať o ľadovú plochu (starosta – ak bude dobré počasie áno. Je potrebné, aby  

       väčšiu iniciatívu vyvinuli aj športovci) 

     . ako sme na tom s pohostinstvom, vytráca sa spoločenský život. Je úplne jedno, čo tam  

       bude. Už je to zdĺhavé. Navrhuje, aby bola vyhlásená súťaž na prenájom priestorov.  

       Aj keby sme išli do zateplenia budovy úradu, máme viac ako 20 % prenajatých  

       priestorov (starosta – vo veci prenajatia priestorov máme všetci rovnaký záujem. Všetko  
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      stojí na  možnosti ísť do energetickej úspory budovy. Navrhuje, aby si každý poslanec  

      premyslel, čo chceme mať v týchto priestoroch, aby mohla byť vyhlásená výzva na  

      prenájom priestorov. 

    . na minulom zasadnutí OZ sa navrhlo otvorenie územného plánu obce. Riešenie tejto témy  

      bolo odložené do vysvetlenia  niektorých nejasností. Zistilo sa, že chránené vtáčie územie  

      na Kovaľni  bráni občanom v IBV.  Podľa zistení občanov a informácií z ministerstva je  

      na obci, či  toto územie  bude určené v ÚP na IBV. Poslanec navrhol vrátiť sa  

      k problematike otvorenia územného plánu obce čo najskôr. 

    . t. r. po obci chodili geológovia v súvislosti so zosuvnými územiami v obci  

    . odporúča, aby starosta a zástupca sa dohodli na termíne dovoleniek (aby ich nemali  

      v rovnakom čase) 

d) poslanec p. Ištvan 

     . navrhuje dať bývalému priestoru pohostinstva vyšší štandard.  Má informáciu, že o tieto  

       priestory malo záujem družstvo COOP Jednota. 

e) poslanec p. Hirko 

    . navrhol, aby jednotlivé komisie pripravili program akcií na budúci rok (starosta – dohodne  

      sa najbližšie)  

f) občan obce p. ......... – nevšimol si dôvodové správy na stránke obce, má záujem o ich  

   doručovanie (starosta – je potrebné napísať si žiadosť) 

 

K bodu 14) Záver 

 

     Všetky body programu  1. (ustanovujúceho) zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta 

obce poďakoval všetkým za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 
 

 

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

 

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

 

                         Mgr. Jozef  Ňachaj                                           ................................................ 

  

 


