
Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  30.9.2022 

_________________________________________________________________________  

 

 

22.  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 zápisov do obecnej kroniky za r. 2021 

  6.   Návrh na otvorenie Územného plánu obce  

  7.   Rôzne 

  8.   Diskusia 

  9.   Záver          

 

 

   

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef  Guľaš 

                                         Ondrej Desiatnik   

 

Začiatok rokovania:   18.05 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, hlavného kontrolóra  a kronikára obce. Konštatoval, že prítomní sú 6 

poslanci, zasadnutie OZ  je teda uznášaniaschopné.   

 

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci schválili program 22. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 22. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – Jozefa Guľaša 

a Ondreja Desiatnika. 

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

          Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)   Schválenie konceptu zápisov do obecnej kroniky za r. 2021 

 

     Pri prerokovávaní tohto bodu programu bol prítomný kronikár obce Ing. Papcun, ktorý  

žiadal o  poskytovanie informácií o uskutočnených športových či kultúrnych podujatiach a tiež, 

ak je zmienka o obci v tlači, poskytnúť mu tieto informácie.  

Poslanec Mgr. Ňachaj upozornil na niektoré preklepy v texte, ktoré, konštatoval, budú pri 

ručnom prepisovaní textu do kroniky opravené. Odporučil doplniť, že viaceré akcie športové 

i kultúrne sa neuskutočnili kvôli pandémii Covid.  

Starosta obce  poďakoval kronikárovi  za jeho celoročnú prácu a vyjadril obdiv jeho trpezlivosti 

pri zháňaní informácií. 

 

 

K bodu  6)   Návrh na otvorenie Územného plánu obce  

 

     Starosta uviedol, že k tomuto bodu sa uskutočnilo pracovné stretnutie so spracovateľom 

územného plánu, nakoľko prichádzajú požiadavky od občanov obce  na rozšírenie územia na 

výstavbu. Obec tiež potrebuje vstúpiť do ÚP. Obec osloví spracovateľa, aby určil rozsah. 

 

 

K bodu  7)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

 

a) COOP Jednota SD reagovala na odpoveď obce ohľadom prenajatia priestorov ob. úradu 

b) prenajímateľka priestorov pohostinstva  p. Alena Desiatniková podala žiadosť na ukončenie 

nájmu (starosta – bude dohodnutý termín na odovzdanie priestorov a vystavená faktúra za 

spotrebovanú vodu) 

c) spoločnosť Avangarde, s. r. o.    - podala žiadosť o prenájom pohostinstva (starosta – zatiaľ 

sa priestory nebudú prenajímať, nakoľko je potrebné zatepliť budovu obecného úradu a zisťuje 

sa, či sme oprávnený žiadateľ. Ak sa budú dávať priestory do nájmu, bude vyhlásená súťaž.) 

d) obecnému úradu bola doručená žiadosť od gréckokatolíckej cirkvi na poskytnutie finančného 

príspevku  na rekonštrukciu chrámu a ikonostasu (Mgr. Ňachaj uviedol, že navrhnutých tisíc 

Eur  sa mu zdá málo, športovcom sa dáva oveľa viac. Podľa jeho názoru by sme ako obec mali 

dať aspoň tritisíc Eur. Navrhuje zahrnúť poskytnutie financií pre gr.-kat. cirkev do rozpočtu na 

r. 2023. Napokon poslanci schválili poskytnutie 1500 Eur pre gr.-kat. cirkev v tomto roku.) 

e) na obecný úrad bola ............ doručená žiadosť  ohľadom kúpy obecného pozemku 
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(starosta vysvetlil – za pozemkom vo vlastníctve žiadateľa je hneď obecný pozemok, ku 

ktorému však obec nemá žiadny prístup, nedá sa využiť. Poslanci navrhli odpovedať 

žiadateľovi, aby predložiť potrebné doklady k žiadosti). 

f) poďakoval sa za prácu pri príprave akcie „Noveská fizola“ 

g) navrhol, aby od 1.10.  bolo verejné osvetlenie v čase od 23.30 hod do 4.30 hod. nasledujúceho 

dňa vypínané, bude sa hľadať ďalšie riešenie s fi O.S. V.O. comp, a. s., aby niektoré svetlá 

ostali svietiť. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

h) v rámci Mesiaca úcty k starším je na deň 8.10.  pripravené divadelné predstavenie 

 

Pri prerokovaní tohto bodu informoval poslanec p. Desiatnik o uskutočnení stolnotenisového 

turnaja. Konštatoval, že sa zúčastnilo  menej súťažiacich i povzbudzujúcich,  ale podujatie 

hodnotí kladne. Doručí foto z podujatia. 

 

 

K bodu  8)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

a) poslanec Mgr. Ňachaj: 

    . zaujímal sa v akom stave je posilňovňa, či sú všetky prístroje funkčné a hlavne bezpečné 

      a tiež aká je návštevnosť posilňovne 

    . stolný tenis – kedy môžu záujemcovia trénovať  

    . mal pripomienku k rekonštrukcii ihriska – na hracej ploche je tráva riedko posiata, 

      navrhuje dosiať trávu, aby  futbalisti mohli nasledujúcu sezónu hrať na domácom ihrisku,      

      aby sa zbytočne nevyhadzovali peniaze za prenájom ihriska (starosta uviedol,  

      že dohodne stretnutie s predstaviteľmi firmy Parkona) 

b) poslanec p. Majcher sa zaujímal, kedy sa začne robiť verejné osvetlenie na  

    cintoríne (starosta -  v pondelok 3.10.2022) 

 

 

K bodu  9)   Záver          

 

 

       Všetky body programu  22. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce  poďakoval 

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

Upozornil poslancov, že najbližšie zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 21.10.2022 

 

 

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

 

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

 

                          Jozef   Guľaš                                                   ................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


