
Z á p i s n i c a 

z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  22.10.2020 

_______________________________________________________________________  

 

 

11.  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.   Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2019 

  6.   Schválenie predaja pozemku parc. KNC 1965/55 

  7.   Výzva na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc  

        – podanie žiadosti 

  8.   Stanovisko hlavného kontrolóra k podaniu žiadosti obce na Ministerstvo financií SR  

        o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní v r. 2020  

  9.   Podanie žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc na  

        kompenzáciu výpadku podielových daní  v r. 2020 - prerokovanie 

10.  Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver   

 

Overovatelia zápisnice:   Anton Majcher 

                                         Mgr. Jozef Ňachaj   

 

Začiatok rokovania:  18.10  hod. 

Koniec rokovania:     19.10 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.  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. 
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K bodu  3)   Určenie  overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z 11. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Majchera a p. 

Mgr. Ňachaja.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu 5)   Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2019 

 

Poslancom bol koncept kroniky za r. 2019 predložený v dostatočnom časovom predstihu pred 

rokovaním OZ. Koncept kroniky bol schválený bez pripomienok.  

 

 

K bodu  6)   Schválenie predaja pozemku parc. KNC 1965/55 

 

Poslanci na 10. zasadnutí OZ schválili zámer predaja parcely KNC 1965/55. Na 11. zasadnutí 

schválili samotný predaj uvedeného pozemku. 

 

 

K bodu  7)   Výzva na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc  

                     – podanie žiadosti 

 

Pri prerokovávaní tohto bodu programu oboznámil starosta prítomných o tom, že všetci 

poslanci dali súhlasné stanovisko k vybudovaniu el. nabíjacej stanice, ktorá by v prípade 

úspešnosti bola umiestnená na pozemku pri multifunkčnom ihrisku (je predbežný súhlas s jej 

umiestnením na pozemku urbárskej spoločnosti).  

 

 

K bodu  8)   Stanovisko hlavného kontrolóra k podaniu žiadosti obce na Ministerstvo financií    

                    SR o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní v r.  

                     2020  

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský predniesol poslancom stanovisko k podaniu žiadosti 

o návratnú finančnú výpomoc. Uviedol, že vláda sa snaží pomôcť obciam pri výpadku daní. 

V prípade obce Ruská Nová Ves ide o čiastku 22 065,00 Eur. Podmienky obce sú splnené, 

splatnosť je v r. 2024 – 2027. ZMOS a vláda sú v rokovaní, aby po r. 2024 boli tieto bezúročné 

úvery odpustené.  

 

 

K bodu  9)   Podanie žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc   

                    na  kompenzáciu výpadku podielových daní  v r. 2020 – prerokovanie 

 

Poslanci po doporučenom stanovisku hlavného kontrolóra schválili podanie žiadosti obce 

o návratnú finančnú výpomoc od MF SR. 
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K bodu 10)  Rôzne 

V tomto bode informoval starosta: 

a) na pracovnom stretnutí poslancov bola prerokovaná žiadosť  spoločnosti TRISTAN studio 

za prítomnosti zástupcu spoločnosti a Ing. Arch. Debnára. Spoločnosť bola vyzvaná predstaviť 

zámer. Ing. Arch. Debnár odporučil vypracovať urbanistickú štúdiu.  Po vzájomnej diskusii 

dospeli k záveru, že nie je potrebné púšťať sa do zmeny Územného plánu obce, nakoľko 

vybrané územie je úplne mimo obce a skôr prislúcha k obci Teriakovce. Poslanci súhlasili 

s pripravenou odpoveďou tejto spoločnosti.  

b) v rámci prípravy VZN bola navrhnutá cena vývozu za komunálny odpad pre firmy  

c) rekonštrukcia ihriska – bola vypracovaná kalkulácia na dokončenie prác na ihrisku. T. r. je 

zbytočné začať so sejbou trávy, je potrebné počkať na usadnutie zeminy počas zimy a v jari 

začať s ostatnými prácami. V prvom rade je potrebné zabezpečiť oplotenie ihriska, aby sa 

zamedzilo prístupu diviakom  na plochu futbalového ihriska. T. r. by sa mohla ešte vykopať 

studňa. K ďalšej rekonštrukcii ihriska využijeme dotáciu z VÚC vo výške 1 900,00 Eur, 

zároveň obec získala ďalšieho sponzora – firmu  AnaLog s.r.o. (500,00 Eur). Starosta navrhol 

poslancom, aby na stretnutí s funkcionármi futbalového klubu bol dohodnutý postup ďalších 

prác. Výsadbu trávnika zabezpečí p. Kapráľ. 

d) starosta vyzval poslancov, aby v prípade potreby pri plošnom testovaní boli nápomocní 

 

 

 

K bodu 11)  Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

 

a) p. Majcher: 

    . upozornil na výzvu na dotáciu pre MŠ – ŠJ 

    . informoval sa ohľadom stavebného povolenia na výstavbu rod. domu pod Kovaľňou 

b) p. Mgr. Ňachaj: 

    . zaujímal sa o registráciu ošípaných  

    . informoval sa ako funguje MŠ 

    . dotkol sa aj optického internetu (starosta obce informoval, že sa na tom pracuje) 

    . zaujímalo ho, či na Kovaľni vysadený dub rastie (starosta informoval, že všetko je  

      v poriadku – dub rastie, aj jarabina sa veľmi dobre ujala) 

    . k prevádzke posilňovne – starosta informoval, že momentálne nie je v prevádzke 

c) p. Hirko – navrhoval, aby v súvislosti s ochorením COVID 19 boli vyhlasované oznamy aj  

    miestnym rozhlasom (starostom bolo konštatované, že ohľadom choroby je vo všetkých  

    médiách dostatok informácií, rozhlas využijeme na informovanie občanov v súvislosti s  

    plánovaným testovaním) 
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K bodu 12)  Záver   

 

Všetky body programu  11.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval  

prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia :   Anton Majcher                                                 ................................................ 

 

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

 


