
 

Z á p i s n i c a 

z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  18.2.2020 

_______________________________________________________________________  

 

8.  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.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2020 

  6.   Zmluva o nájme pozemkov 

  7.   Charitatívny dar pre postihnutých obyvateľov Mesta Prešov 

  8.   Žiadosť o dotáciu z nadácie z VUB 

  9.   Návrh investičného plánu na r. 2020  

 10.  Prerokovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na obstaranie kostolného orgánu 

 11.   Rôzne 
 12.   Diskusia 
 13.   Záver    

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Hirko 

                                         Mgr. Melánia Ňachajová   

 

Začiatok rokovania:  18.40  hod. 

Koniec rokovania   :  19.40 hod.  

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hostí.  Na začiatku rokovania boli prítomní  štyria poslanci.  

Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.  

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania.  Prítomní poslanci   program schválili so 

zmenou, a to: ako bod 10)  bude nasledovať Prerokovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na 

obstaranie kostolného orgánu (žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 18.2.2020), bod 11)  

Rôzne, bod 12) Diskusia,  bod 13) Záver 

 

K bodu  3)   Určenie  overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z 8. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Hirku a  p. Mgr. 

Ňachajovu.  
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K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

K bodu   5)   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2020 

 

     Poslanci dostali materiál k naštudovaniu. Hlavný kontrolór Ing. Marchevský uviedol, že ide 

o štandardný plán kontrolnej činnosti. Zároveň so starostom a pracovníkmi obecného úradu 

priebežne rieši záležitosti, ktoré vzniknú v priebehu roka. Plán kontrolnej činnosti bol 

schválený. 

 

 

K bodu  6)   Zmluva o nájme pozemkov 

 

     Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil starosta obce, ktorý uviedol, že ide 

o uzavretie nájomnej zmluvy s gréckokatolíckou cirkvou. Obec sa pripravuje na podanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu dobudovania základnej  technickej  
infraštruktúry v obci. Keďže nie je vysporiadaný vzťah k pozemku pri cintoríne, na 
ktorom je vybudované parkovisko, obec musí uzatvoriť nájomný vzťah k tomuto 
pozemku. Poslanci súhlasili s uzavretím zmluvy. 
 

 

K bodu    7)   Charitatívny dar pre postihnutých obyvateľov Mesta Prešov 

 

     Poslanci na pracovnom stretnutí v januári súhlasili s poskytnutím  finančného príspevku 

obce pre obyvateľov Mesta Prešov postihnutých výbuchom plynu v bytovom dome na 

Mukačevskej ulici. Keďže transparentný účet malo Mesto Prešov zriadený do konca januára, 

finančné prostriedky boli zaslané v januári. Poslanci dodatočne uznesením schválili poskytnutie 

príspevku. 

 

 

K bodu    8)   Žiadosť o dotáciu z nadácie z VÚB 

 

     Poslanci schválili podanie žiadosti o dotáciu z nadácie VÚB. Získané financie budú použité 

na výrobu prístrešku na lúke pod hradom a na osadenie lavičiek popri ceste na hrad. 

 

 

K bodu  9)   Návrh investičného plánu na r. 2020  

 

    Poslanci schválili investičný plán na rok 2020. Do tohto plánu boli zaradené iba veci, ktoré 

boli  rozpracované v minulom roku. Situácia v súvislosti s investíciami bude v priebehu roka 

vyhodnocovaná a obec bude operatívne reagovať na vyhlásené výzvy. Občania budú o plánoch 

na tento rok informovaní prostredníctvom obecných novín.  

 

K bodu  10)  Prerokovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na obstaranie kostolného orgánu 

 

Poslanci schválili poskytnutie finančného príspevku vo výške päťsto eur na zakúpenie 

digitálneho elektronického chrámového orgánu pre Rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej 

Panny Márie v Ruskej Novej Vsi. 
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K bodu  11)   Rôzne 

 

a)     Obci bolo doručené stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k svahovým 

deformáciám v záujmovom území k. ú. Ruská Nová Ves  – Kamence. Obecné zastupiteľstvo 

sa preto znovu  vrátilo  k žiadosti vlastníkov pozemkov v tomto území. Títo požadovali 

spracovanie zmien územného plánu obce. K uvedenému stanovisku vystúpil Ing. arch. Debnár, 

ktorý bol obstarávateľom Územného plánu obce Ruská Nová Ves v minulosti. Vysvetlil, že ide 

o rizikové  územie. Aj keby si obec dala vypracovať zmenu územného plánu, k tomuto nemusia 

dať súhlasné stanovisko dotknuté orgány vzhľadom na svahové deformácie, ktoré v danom 

území sú. Odporučil obstaranie podrobného hydrogeologického vrtu, aby sa zistilo, čo sa 

aktuálne deje s týmto územím. 

     K uvedenej problematike vystúpil aj starosta obce, ktorý uviedol, že v súvislosti so zosuvmi 

v chatovej oblasti v súčasnosti prebieha monitorovanie širšieho územia ŠGÚDŠ. Obec môže po 

ukončení tohto monitorovania  získať nové informácie k zosuvom v tomto území. 

     Ing. arch. Debnár odporučil neotvárať zmenu územného plánu pokiaľ nebudú výstupy pre 

túto lokalitu. Zároveň odporučil obci ako stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom 

vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru.  

     Žiadatelia budú o celej tejto záležitosti informovaní.  

 

b) V tomto bode vystúpil ešte starosta obce, ktorý poďakoval všetkým poslancom za pomoc 

pri príprave plesu a fašiangových zabíjačkových hodov. 

 
  

K bodu  12)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

 

a) poslanec p. Guľáš - navrhol zorganizovať zájazd pre rodiny s deťmi do ocenaria   

    v Nyíregyháze v Maďarsku. Poslanci súhlasili. Obec zaplatí autobus, vstupné účastníci  

    zájazdu.  

b)  poslanec p. Hirko 

     . informoval sa ohľadom dotácie, ktorú má obci na rekonštrukciu ihriska  poskytnúť  

       Futbalový zväz (odpovedal p. starosta – čakáme na zmluvy). 

     . čo robiť, ak bola pri vývoze odpadu poškodená nádoba (p. starosta – informovať hneď  

       obecný úrad, aby sa záležitosť vyriešila so zberovou spoločnosťou) 

 

 

K bodu  13)   Záver    

 

Všetky body programu  8.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval 

poslancom a hosťom za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

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

 

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

 

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

 


