
Z á p i s n i c a 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  21.10.2022 

_________________________________________________________________________  

 

 

23.  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.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves  
         na r. 2023  
  6.   Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2023 
  7.   Informácia z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o najnovšej prognóze vývoja podielových  
        daní  pre rok 2022  
  8.   Schválenie rozsahu a zadania otvorenia Územného plánu  obce Ruská Nová Ves  
  9.   Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely  
10.  Zmluva o zriadení vecného bremena 
11.   Rôzne 
12.  Diskusia 
13.  Záver 
 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Baran 

                                         Anton Majcher   

 

Začiatok rokovania:   18.10 hod. 

Koniec rokovania:     19.45 hod.  

 

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra. 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 23. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 23. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – Petra Barana 

a Antona Majchera. 

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

          Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves  
                      na r. 2023  
K bodu   6)   Schválenie návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2023 
 
 
      K týmto prerokovávaným bodom  vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý 

predložil odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce  na r. 2023 a k viacročnému rozpočtu. 

Konštatoval, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so všetkými ustanoveniami, ktoré sa na rozpočet 

vzťahujú. Uviedol, že  rozpočet je vyrovnaný a odporučil poslancom rozpočet schváliť. Poslanci 

navrhli úpravu vo výdajovej časti rozpočtu v položke náboženské potreby a rozpočet schválili  

jednomyseľne.   
 
 

18.20 hod. -  príchod poslanca p. Desiatnika  
 
 
K bodu   7)   Informácia z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o najnovšej prognóze vývoja  
                        podielových   daní  pre rok 2022  
 
       V tomto bode informoval p. Marchevský, že prognóza je priaznivá. Boli obavy, že bude 
výpadok podielových daní, ale zatiaľ je to v poriadku. 
 
 
K bodu   8)   Schválenie rozsahu a zadania otvorenia Územného plánu  obce Ruská Nová Ves  
 
       Poslanci  mali k tomuto bodu pripomienky, nebol zahrnutý celý rozsah požiadaviek. 
Po vzájomnej výmene názorov dospeli k záveru, že uvedený materiál sa preberie na pracovnom 
stretnutí, kde bude pozvaný aj spracovateľ ÚP a materiál sa predloží na nové prerokovanie v OZ. 
 
 
K bodu   9)   Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 
 
       Poslanci boli oboznámení so žiadosťou p. Dziakovej, ktorá požiadala o odkúpenie pozemku - 
parcely KNC 2013/55, k. ú. Ruská Nová Ves , ktorý sa nachádza v chatovej osade. V skutočnosti 
pozemok bol v minulosti (v r. 1983) pridelený MNV v Ruskej Novej Vsi rodičom žiadateľky na 
výstavbu chaty. Pozemok bol aj odkúpený.  Veci však nedali do poriadku, pozemok nebol  
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zapísaný v katastri. Poslanci rozhodli, že ide vlastne o usporiadanie vlastníckych vzťahov 
a rozhodli predať pozemok za symbolické 1,00 Eur.   
 
K bodu  10)  Zmluva o zriadení vecného bremena 
 

       Poslanci schválili uzavretie zmluvy s VVS, a. s. o zriadení vecného bremena na parcele KNE 
2190/2, k. ú. Ruská Nová Ves, vedeného na LV č. 565, druh pozemku ostatná plocha, vo 
vlastníctve obce Ruská Nová Ves v prospech VVS, a. s. Košice bezodplatne v súvislosti 
s uložením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
 
 
K bodu  11)   Rôzne 
 

V tomto bode  starosta: 

a) oboznámil poslancov s bilanciou investičného plánu za r. 2022 . Poslanci vzali informáciu 

na vedomie. P. Hirko sa zaujímal, kedy sa budú riešiť mosty (odpoveď p. starostu – do konca 

roka), p. Desiatnik navrhol doplniť do tohto materiálu rozšírenie závlahy na futbalovom ihrisku 

b) vyzval poslancov, aby vyslovili svoj názor na vianočnú výzdobu v obci, či ju budeme 

inštalovať (v obci je totiž vypínané  verejné osvetlenie). Navrhol aby bolo zapnuté iba vianočné 

osvetlenie na stromčekoch pri obecnom úrade a pri gréckokatolíckom  chráme. Vyjadril sa 

poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý vyzval starostu, aby zistil finančnú náročnosť zapojenia vianočnej 

výzdoby. Starosta – uviedol, že dá urobiť predbežnú ponuku na montáž a demontáž a zistí 

spotrebu elektrickej energie.  

 

 
K bodu  12)  Diskusia 
 

V diskusii vystúpili: 

a) poslanec Mgr. Ňachaj:  

    . vyjadril sa k osvetleniu na cintoríne – niektorí ľudia sú pohoršení, že doslova „cez nohy“  

      nebožtíkov sú ťahané káble (starosta vysvetlil, že káble sú uložené 20 cm od chodníka do  

      hĺbky 35 cm, hrobové miesto začína 50 cm od chodníka) 

    . vŕba pri obecnom úrade – znižuje výhľad na cestu, je potrebné ju ostrihať, aby bol výhľad  

      priehľadný (starosta – vŕba bude ostrihaná) 

    . informoval sa, či neboli problémy s veľkokapacitnými kontajnermi (starosta – nie) 

b) poslanec p. Guľaš: 

    . na novovybudovanom chodníku pred obcou je sadnutá dlažba, je potrebné ju podsypať 

    . bolo by potrebné pre občanov žijúcich v časti Vyšné doliny, aby sa im urobila autobusová  

      zastávka, nakoľko chodiť po ceste do dediny je veľmi nebezpečné (starosta – nie je to  

      jednoduchá záležitosť, ale môžeme to dať do investičného plánu na budúci rok) 

c) poslanec p. Majcher  

    . poukázal na neustále parkovanie áut po chodníkoch 

    . navrhol, či by nebolo dobré osadiť retardery do uličky okolo p. ..............  

d) poslanec p. Desiatnik 

    . tlmočil nespokojnosť firmy Avangarde s odpoveďou k prenájmu priestorov pohostinstva 

      (Starosta predložil poslancom kópiu odpovede firme Avangarde a konštatoval, že odpoveď  

      bola v súlade s dohodou poslancov na predchádzajúcom zastupiteľstve. Upozornil p.  

      Desiatnika, že je potrebné pripraviť priestor pohostinstva na odovzdanie.) 
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K bodu  -  13)  Záver 
 

       Starosta konštatoval, že prerokované boli všetky body programu 23. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poďakoval všetkým  poslancom za účasť na zasadnutí a za spoluprácu počas 

celého volebného obdobia. Všetkým znovu kandidujúcim  poprial úspech vo voľbách a týmto 

ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


