
Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  11.2.2022 

_________________________________________________________________________  

 

 

19.  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 medzi Obcou Ruská Nová Ves a Združením 

        urbaristov  a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo 

  6.   Schválenie zmluvy s VVS, a. s. v súvislosti s rozšírením vodovodu v obci Ruská Nová  

        Ves – 1. etapa  

  7.   Schválenie zámeru predaja pozemku 

  8.   Žiadosť o dotáciu pre Folklórnu skupinu Ciparka 

  9.   Žiadosť o odpredaj pozemku pre obec 

 10.  Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva  

 11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2022   

 12.  Návrh investičného plánu na r. 2022  

 13.  Rôzne  
 14.   Diskusia  

 15.   Záver  

 

 

Overovatelia zápisnice:   Ondrej Desiatnik 

                                         Anton Majcher   

 

Začiatok rokovania:   18.00 hod. 

Koniec rokovania:     20.10 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. Starosta 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 19. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov –   Ondreja 

Desiatnika a Antona Majchera.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenie č. 3/XII./2022 z 18. zasadnutia OZ nebolo podpísané, 

nakoľko nebolo schválené podľa zákona, teda 3/5 väčšinou poslancov.  

 

 

K bodu 5)   Schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Ruská Nová Ves a Združením 

                    urbaristov  a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové   

                    spoločenstvo 

       

       Starosta informoval prítomných poslancov, že tento bod bol síce prerokovaný na 18. 

zasadnutí OZ, ale keďže zámer zámeny pozemkov nebol schválený 3/5 väčšinou poslancov, 

musel byť znovu zaradený na prerokovanie. 

       Všetci šiesti prítomní poslanci súhlasili s vyhlásením zámeru zámeny pozemku.  
 

 

K bodu  6)   Schválenie zmluvy s VVS, a. s. v súvislosti s rozšírením vodovodu v obci Ruská   

                    Nová  Ves – 1. etapa  

 

 

       Starosta informoval poslancov, že VVS, a. s. minulého roku zrealizovala výstavbu 

vodovodu na Nižných dolinách. Do investičného plánu na tento rok spoločnosť zaradila 

výstavbu ďalšej časti vodovodu, a to na Kovaľni s podmienkou, že obec zrealizuje výkopové 

práce. Starosta zároveň uviedol, že náklady na tieto práce budú oveľa nižšie ako by bola 

spoluúčasť, keby sme realizovali cez MAS Šafrán. Poslanci schválili podpísanie zmluvy 

s vodárenskou spoločnosťou.  

 

K bodu 7)   Schválenie zámeru predaja pozemku 

 

       Starosta informoval poslancov o podaní opakovanej žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 

p. Antonom  Badžom. Poslanci jednomyseľne schválili zámer predaja pozemku. 

 

 

K bodu 8)   Žiadosť o dotáciu pre Folklórnu skupinu Ciparka 

 

       Starosta  oboznámil poslancov so žiadosťou o dotáciu pre folklórnu skupinu Ciparka. 

Poslanci schválili finančné prostriedky vo výške jedentisícpäťsto Eur na zakúpenie 

folklórneho oblečenia. Starosta vyslovil názor, aby si založili občianske združenie, aby sa 

mohli zapojiť do projektov cez výzvy a uchádzať sa o 2 % dane. Rovnaký názor zdieľal aj 

poslanec Mgr. Ňachaj.  
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K bodu  9)   Žiadosť o odpredaj pozemku pre obec 

 

       Poslanci boli starostom obce oboznámení s ponukou p. Šveca o odpredaj pozemkov obci 

za symbolické jedno euro. Poslanci schválili odkúpenie parciel  

 

K bodu 10)  Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva  

 

       Poslanci na základe žiadosti p. Desiatnikovej schválili odpustenie nájmu vo výške 50 % 

prevádzke pohostinstva za dobu povinného obmedzenia prevádzky, t. j. v čase od 25.11.2021 

do 9.1.2022. 

 

 

K bodu 11)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2022   

 

       Pri prerokúvaní tohto bodu programu vystúpil hlavný kontrolór, ktorý uviedol, že 

kontrolná činnosť hlavného kontrolóra je v súlade so zákonom a je v rozsahu primeranom 

k pracovnému úväzku. Okrem plánovaných kontrol poskytuje v priebehu roka aj metodickú 

pomoc pri zostavovaní rozpočtu, pri príprave interných smerníc, príprave uznesení. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2022 bol jednomyseľne schválený. 

 

 

K bodu 12)  Návrh investičného plánu na r. 2022  

 

       Návrh investičného plánu na r. 2022 bol  poslancom zaslaný pred rokovaním. Na 

zasadnutí boli jednotlivé body tohto plánu vysvetlené starostom. 

K bodu 5) inv  plánu starosta vysvetlil poslancom, že ide o chodník od rodinného domu, ktorý 

staval p. Seman, až po novú cestu na začiatku obce. Bude vyvolané stretnutie s p. Semanom, 

ktorý sa z časti bude podieľať na výstavbe tohto chodníka. 

K bodu 6) starosta uviedol, že žiadosť bola podaná 

K bodu 7) – žiadosť bola podaná 7.2. 

K bodu 8) – práce budú realizované svojpomocne v jari 

K bodu 9) – na MŠ by mali ísť peniaze z Plánu obnovy 

K bodu 10) – žiadosť bola opakovane podaná ako minulého roku 

K bodu 11) – poslanec p. Guľaš navrhol, pri výstavbe vodovodu na Kovaľni, keď bude cesta 

rozkopaná, boli osadené ďalšie siete – kanalizačné potrubie a iné siete. Podobný návrh mal aj 

poslanec Mgr. Ňachaj – navrhol osadiť optiku. 

K bodu 12) – cez IROP by mala vyjsť výzva na kanalizáciu. Obec je pripravená. 

Zároveň boli doplnené ďalšie3  body návrhu. 

P. Guľaš  upozornil, že je potrebné opraviť cesty na cintoríne (starosta – všetko bude závisieť 

od financií)  

Po doplnení návrhu investičného plánu o bod 13), 14), 15)  bol návrh investičného plánu 

schválený.  

 

K bodu 13)  Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) spoločnosť Packeta má záujem umiestniť v obci  Z- box na preberanie zásielok. Veľkosť 

boxu posudzujú podľa počtu obyvateľov. Starosta uviedol, že pre obec je to bezúdržbová  4 
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záležitosť a je to služba pre občanov. Navrhol osadiť box  pri požiarnej zbrojnici pri zadnej 

bráne. Spoločnosť pripravuje využitie boxov nielen na prijímanie zásielok, ale aj na  zasielanie. 

Poslanci súhlasili s umiestnením boxu. 

b) starosta informoval, že p. Bilý vyplatil schválenú sumu za kúpu obecného pozemku 

c) je pripravený nový cenník za služby poskytované obcou. Zohľadňuje nárast cien energií 

a vody. Poslanci navrhli nové sumy cenníka podľa jednotlivých položiek. Takto upravený 

cenník bol schválený. 

d) p. Desiatniková požiadala o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva za mesiac november. 

Poslanec Mgr. Ňachaj navrhol odpustiť  nájom za november (1.-25.11.2021), ale aj za mesiac 

január (9.-31.1.2022), nakoľko sa veľmi ťažko rozbieha prevádzka v tomto čase. 

Poslanci schválili odpustenie nájmu podľa  tohto návrhu.  

 

 

K bodu 14)   Diskusia  

 

V diskusii vystúpili:  
a) poslanec p. Desiatnik: 

    . keďže je posunutý začiatok obce, bolo by potrebné do tohto územia riešiť aj zastávku 

      (starosta uviedol, že zastávka je plánovaná do tohto územia, je potrebné pripraviť najprv projekt) 

    . pochvalne sa vyjadril k zhotovenému prístrešku pri ob. úrade, kde je umiestnený posypový  

      materiál a soľ na zimnú údržbu 

b) poslanec Mgr. Ňachaj: 

    . zaujímal sa ako sa využíva posilňovňa, v akom stave je náradie 

      (starosta – momentálne nie je posilňovňa využívaná) 

    . navrhuje zakúpiť umývačku riadu do kuchynky ob. úradu. S návrhom súhlasili aj ostatní  

      poslanci. 

c) poslanec p. Majcher upozornil na neustále parkovanie áut po chodníkoch okolo cesty III. tr. 

    a opísal situáciu, keď matka s kočiarom musí zísť z chodníka, aby obišla auto stojace na  

    chodníku (starosta – uvedený problém sa musí riešiť so správcom cesty) 
 

 

 

K bodu  15)   Záver  

 

 

       Všetky body programu  19. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce  poďakoval 

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

 

 

 

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

 

Overovatelia :   Ondrej Desiatnik                                             ................................................ 

 

                          Anton Majcher                                                ................................................ 

 

 

 

 

 



Investičný plán na rok 2022 
 

1. Realizácia projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ruská Nová 
Ves“-projekt je na posúdení na ministerstve regionálneho rozvoja, po schválení 
dotácie samotná realizácia predpoklad do konca r. 2022. 

2. Realizácia projektu výstavby verejne prístupnej elektronabíjacej stanice pre 

elektromobily – termín do 30.4.2022 
3. Realizácia projektu osvetlenie cintorína a oprava chodníka na cintoríne – vydané 

stavebné povolenie, spracovaná projektová dokumentácia, realizácia 
svojpomocne v priebehu  
r. 2022 

4. Realizácia projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci 
Ruská Nová Ves“ -podpísaná zmluva s ministerstvom vnútra , pripravuje sa 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a na stavebný dozor. Po kontrole 

verejného obstarávania samotná realizácia. 
5. Realizácia výstavby časti chodníka okolo cesty III. triedy pred obcou – spracovaná 

projektová dokumentácia, prebehlo územné konanie, príprava podkladov na 
vydanie stavebného povolenia, samotná realizácia časti chodníka po dohode 
s investorom časti stavby p. Semanom Marcelom.  

6. Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na refundáciu už vynaložených nákladov na 
zavlažovanie futbalového ihriska a poskytnutie dotácie na dokončenie závlahy. 
Žiadosť podaná na SFZ,  po schválení samotná realizácia jar-leto r.2022  

7. Podaná žiadosť na VÚC o dotáciu na prenosnú tribúnu k Multifunkčnému ihrisku 
a na dobudovanie ochrannej siete na multifunkčné ihrisko. Realizácia po schválení 
dotácie, leto-jeseň r. 2022  

8. Oplotenie futbalového ihriska a zakúpenie a osadenie hadice na prítok vody do 

zavlažovacej nádrže - z vlastných zdrojov. realizácia jar – leto r. 2022  
9. Modernizácia a prístavba MŠ – spracovaná projektová dokumentácia, vydané 

územné rozhodnutie, podaná žiadosť na stavebné povolenie, po vyhlásení výzvy 

podáme žiadosť o poskytnutie dotácie z fondov EÚ  
10. Podaná žiadosť na Environmentálny fond na vybudovanie kanalizačnej vetvy AA2 

v dĺžke 660 m. Po schválení žiadosti realizácia leto r. 2022  
11.  Výstavba vodovodnej siete vetva V2 za Placidusom – realizácia jar-leto r. 2022. 

Výstavbu zrealizuje Východoslovenská. vodárenská spol., obec urobí zemné práce. 
12. Po vyhlásení výzvy na kanalizáciu podanie žiadosti o dotáciu na dobudovanie 

kanalizácie v našej obci.  
13. Vypracovať posudky o stave mostov v obci 
14. Podať žiadosť o výrub drevín (borovíc) pri obecnom úrade 
15. Vypracovanie projektu kanalizácie (sietí) v časti obce, ktorá nie je zahrnutá 

v pôvodnom projekte  
 


