
 

Z á p i s n i c a 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  20.5.2022 

_________________________________________________________________________  

 

 

20.  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 zámeny pozemkov  

  6.   Schválenie  predaja pozemku 

  7.   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves za r. 2021 

  8.   Schválenie dotácie pre Futbalový klub TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2022 

  9.   Schválenie plánu kultúrnych a športových akcií na r. 2022 

10.   Rôzne  
11.   Diskusia  

12.   Záver  

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Baran 

                                         Mgr. Melánia Ňachajová   

 

Začiatok rokovania:   18.10 hod. 

Koniec rokovania:     20.55 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 prítomných je 6 

poslancov, 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 20. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – Petra Barana 

a Mgr. Melániu Ňachajovu. 

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

          Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu   5)  Schválenie zámeny pozemkov  

 

       Starosta informoval, že zámer výmeny pozemku medzi Obcou Ruská Nová Ves 

a Združením urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové 

spoločenstvo bol zverejnený podľa zákona. Šiesti prítomní poslanci schválili zámenu 

pozemkov. 

 

 

K bodu   6)   Schválenie  predaja pozemku 

 

       Poslanci schválili prevod pozemku KNC 1965/46 o výmere 62 m² p. Antonovi Badžovi 

a p. Renáte Badžovej. 

 

 

K bodu   7)   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves  

                      za r. 2021 

 

       K  správe vystúpil hlavný kontrolór obce Ing, M. Marchevský, ktorý uviedol, že správa 

bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o ob. zriadení v z. n. p. Konštatoval, 

že činnosť hl. kontrolóra prebiehala podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na r.  2021. 

Ku koncu volebného obdobia pripraví kontrolór zhodnotenie vývoja príjmov a výdajov za r. 

2018 – 2022. Poslanci vzali správu na vedomie. 

 

 

K bodu   8)   Schválenie dotácie pre Futbalový klub TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2022 

 

       Pri prerokovaní tohto bodu programu vystúpil poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý konštatoval, 

že rozpočet TJ Slanské je nedostatočný a neúplný, rozpočet by mal obsahovať aj iné príjmy, 

ktoré futbalový klub má, a mal by byť podrobnejší. Starosta navrhol, aby bol klub vyzvaný na 

vypracovanie podrobného  návrhu na dotáciu, aby vyúčtovanie predkladali polročne. Obec  

v súčasnej dobe investovala  finančné prostriedky do futbalového ihriska, platí za elektrinu, 

údržbu, kosenie.  

Poslanci posúdili žiadosť TJ  Slanské  o dotáciu. Vzhľadom na to, že dotácia = 100 % -ný 

celkový rozpočet klubu, žiadajú predložiť celkový rozpočet na činnosť  TJ s vyznačením 

podielu obce na financovaní klubu. Obecné zastupiteľstvo  schválilo poskytnutie dotácie vo 

výške štyritisíc Eur na I. polrok 2022. 
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K bodu  9)   Schválenie plánu kultúrnych a športových akcií na r. 2022 

 

Poslanci schválili plán kultúrnych a športových akcií na r. 2022. 

 

 

K bodu 10)   Rôzne  

 

V tomto bode informoval starosta: 

 

a) na obecný úrad bola doručená žiadosť p.  ............ o odkúpenie  časti pozemku vo    

    vlastníctve obce. Poslanci sa dohodli, že uskutočnia obhliadku v teréne a potom sa dá  

    odpoveď, 

b) p. ............ – doručila žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Poslanci sa zhodli na  

    tom, že odpredaj pozemku nie. Navrhli zámenu  pozemku za pozemok od cesty III. tr. 

c) boli doručené žiadosti p. ......... a ........... o zaradenie pozemkov na IBV. Poslanec  

    Mgr. Ňachaj upozornil, že je potrebné riešiť aj  žiadosť p. ................ (zaradenie parcely na  

    IBV). Vzhľadom na viacero požiadaviek občanov na vytvorenie nových území na výstavbu  

    poslanci navrhli otvoriť ÚP. K tomuto návrhu starosta uviedol, že je to nemalá finančná  

    položka.    

d) žiadosť COOP Jednoty o prenájom ďalších priestorov obecného úradu – poslanci  

    nesúhlasili so zásahom do budovy ani s prístavbou. Starosta navrhol ponúknuť na  

    odkúpenie pozemok za zbrojnicou, ktorý by sa dal využiť na výstavbu predajne.  

e) projekt technická infraštruktúra – dotáciu máme schválenú, no nepokryje celý projekt. 

    Je vypracovaný predbežný úverový zámer z VÚB s 2 %-ným úrokom. Starosta aj poslanci  

    navrhli zistiť ponuky z viacerých bánk. 

f) dňa 10.6.  sa uskutoční brigáda na Zbojníckom hrade. Zúčastnia sa jej pracovníci   

   Tatrabanky. Je potrebné, aby niektorý poslanec  mal túto akciu na starosti. Poslanci sa  

   dohodnú,  kto si to zoberie na starosť.  Po dohode s p. Sarossym koncom júna alebo  

   začiatkom júla bude zorganizovaná ešte jedna brigáda na hrade.  

 

 
K bodu  11)   Diskusia  

 

V diskusii vystúpil poslanec p. Desiatnik, ktorý sa poďakoval starostovi za prípravu 

stolnotenisového turnaja.  
 

 

K bodu  12)   Záver  

 
 

       Všetky body programu  20. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce  poďakoval 

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

 

 

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

 

Overovatelia :   Peter Baran                                                      ................................................ 

 



                          Mgr. Melánia Ňachajová                                 ................................................ 

 

 

 

 

 


