
Z á p i s n i c a 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  30.6.2022 

_________________________________________________________________________  

 

 

21.  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 2021 

  6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

  7.   Schválenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu na nové volebné obdobie 

        r. 2022 – 2026 

  8.   Rôzne 

  9.   Diskusia 

10.   Záver          

 

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Hirko 

                                         Mgr. Jozef Ňachaj   

 

Začiatok rokovania:   18.25 hod. 

Koniec rokovania:     19.50 hod.  

 

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Konštatoval, že prítomní sú 4 poslanci, 

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 21. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – Jozefa Hirku 

a Mgr. Jozefa Ňachaja. 

 

 

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 2021 

K bodu  6)   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 

 

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

Uviedol, záverečný účet obce je súhrnne spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové 

hospodárenie obce za predchádzajúci rok. Bol bol  vypracovaný v súlade s metodikou MF SR 

a dáva prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch 

obce. Bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom a obsahuje predpísané náležitosti. 

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 2021, schválili celoročné hospodárenie obce s výrokom „bez výhrad“. 

 

 

K bodu   7)   Schválenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu na nové volebné obdobie 

                     r. 2022 – 2026 

 

     V tomto bode starosta uviedol, že v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do samosprávy obcí 

je potrebné určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva pre budúce volebné obdobie. 

V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  v z. n. p. obec s počtom 

obyvateľov od 1001 do 3000 môže mať 7 až 9 poslancov. Poslanci schváli pre  nové volebné  

obdobie v obci  Ruská Nová Ves počet poslancov 7.  

     V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválili 

poslanci  starostovi výkon funkcie v plnom rozsahu. 

 

 

K bodu  8)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) je potrebné schváliť dotáciu pre TJ Slanské (Mgr. Ňachaj uviedol, že nebola splnená 

podmienka obce – nedoložený podrobný rozpočet) 

b) poďakoval sa za účasť poslancovi Mgr. Ňachajovi za účasť na brigáde na hrade spolu 

s pracovníkmi  Tatrabanky. Obec každému účastníkovi brigády podarovala reklamné predmety 

obce  
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18.45 – príchod poslanca p. Guľaša na zasadnutie OZ 

 

c) poďakoval poslancom a kontrolórovi obce za účasť na výlete v Maďarsku. Seniori - účastníci 

výletu kladne hodnotili akcu. 

d) potrebné dohodnúť termín na akciu fazuľovica – bol dohodnutý termín 17.9.2022 

e) je dohodnutý s p. ........... pozrieť sa na pozemok obce, z ktorého chce časť odkúpiť. 

 

 

K bodu   9)   Diskusia 

 

 

V diskusii vystúpili: 

a) poslanec Mgr. Ňachaj: 

    . kladne zhodnotil brigádu pracovníkov Tatrabanky na hrade – prenášali kamene 

    . navrhuje, aby v mesiaci september sa uskutočnilo stretnutie .................  

      ohľadom otvorenia územného plánu (starosta uviedol, že má v pláne toto stretnutie) 

    . kedy sa začne s realizáciou projektu tech. infraštruktúry (starosta uviedol, že prebieha  

      predbežná kontrola   VO ex ante. Po kontrole prebehne samotná súťaž, ktorá vygeneruje  

      zhotoviteľa stavby a cenu diela. Následne zasadne obecné zastupiteľstvo a rozhodne  

      o financovaní stavby). 

    . postrehol, že obec má novú stránku, má však výčitku na fotogalériu, pretože negeneruje  

      fotky k danej téme, je potrebné to dať do poriadku         

b) poslanec Desiatnik: 

    . kedy bola schválená realizácie výstavby chodníka na začiatku obce (starosta uviedol, že to  

      bolo schválené v investičnom pláne na r. 2022) 

    . mrzí ho, že nie je zrealizovaná cesta na Nižné doliny, kde už 15 rokov občania bývajú 

      (starosta – obec cestu udržuje a spravuje na takej úrovni aké sú finančné možnosti.    

     V súčasnosti prebieha územné konanie, kde sa určí záber cesty a majetkovoprávne vzťahy  

     k pozemkom pod cestou. Následne sa môže riešiť stavebné povolenie. Samotnú realizáciu  

     výstavby cesty obec finančné nezvládne. Realizácia je možná iba zo zdrojov EÚ alebo iných  

     zdrojov.) 

c) poslanec Guľaš: 

    . ako to vyzerá s  vysporiadaním  pozemkov pod cestou na Nižných dolinách (starosta –  

      v súčasnosti prebieha územné konanie na predmetnú cestu) 

 

d) poslanec Hirko: 

    . na Kovaľni bola jeden deň odstavená voda, zaujímal sa, či to bolo nahlásené (starosta – nie) 

     

e)  Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia FK TJ Slanské Ruská Nová 

Ves, ktorí boli oboznámení s podmienkami poskytnutia dotácie, ktoré budú určené v zmluve 

o poskytnutí dotácie. K uvedenej zmluve doložia podrobný rozpočet na rok 2022. 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo poskytnutie dotácie vo výške tritisíc Eur na II. polrok 2022. 
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K bodu  10)   Záver          

 

 

       Všetky body programu  21. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce  poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

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

 

Overovatelia :   Jozef Hirko                                                      ................................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


