
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  10.2.2023 

_________________________________________________________________________  

 

 

3.  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 dotácie na r. 2023 pre FK TJ Slanské Ruská Nová Ves 

  6.   Schválenie prevodu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

  7.   Schválenie investičného plánu obce na r. 2023 

  8.   Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v budove 

        obecného úradu v Ruskej Novej Vsi  

  9.   Schválenie odkúpenia pozemkov pod chodníkom od vlastníkov  

10.   Rôzne   
11.   Diskusia 

12.   Záver 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Hirko 

                                         Stanislav Seman 

 

Začiatok rokovania:   18.20 hod. 

Koniec rokovania:     19.00 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 6 poslanci, 1 poslanec 

ospravedlnený. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ  je  uznášaniaschopné.   

 

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci schválili program 3. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – Jozefa Hirku a 

Stanislava Semana. 

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

          Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

 

K bodu   5)   Schválenie dotácie na r. 2023 pre FK TJ Slanské Ruská Nová Ves 

 

       Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta uviedol, že k žiadosti o poskytnutie 

dotácie pre FK TJ Slanské Ruská Nová Ves sa uskutočnilo spoločné stretnutie poslancov, 

starostu a členov výboru TJ. Prečítal záznam z tohto stretnutia ( tvorí prílohu zápisnice). 

Poslanec p. Ištvan uviedol, že je ešte otázne užívanie ihriska z dôvodu plesne trávnika. 

Poslanci schválili dotáciu pre FK TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2023 vo výške 

šesťtisícpäťstopäťdesiat Eur. 

 

 

 K bodu  6)   Schválenie prevodu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

       Poslanci v nadväznosti na schválený zámer na zasadnutí OZ dňa 9.1.2023 schválili  prevod 

pozemku KNC 1707/41. 

 

 

K bodu   7)   Schválenie investičného plánu obce na r. 2023 

 

       Starosta uviedol, že k príprave investičného plánu na r. 2023 sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie. Poslancom boli poskytnuté materiály k všetkým projektom. Záznam z pracovného  

stretnutia starosta prečítal a bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu   8)  Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru  

                     v budove  obecného úradu v Ruskej Novej Vsi  

 

       Starosta uviedol, že verejná obchodná súťaž na prenájom nebytového priestoru v budove 

obecného úradu v Ruskej Novej Vsi bola zverejnená podľa zákona. O prenájom prejavil záujem 

jeden uchádzač. Doručenú ponuku vyhodnotila komisia. Boli splnené všetky náležitosti, preto 

komisia odporučila schváliť a dať priestory  do prenájmu.  

Poslanec p. Hirko navrhuje prenájom na dobu určitú, resp. aby boli v zmluve ošetrené možné zmeny 

po dohode( výška nájmu a pod.),  poslanec p. Ištvan – držať sa predloženého podnikateľského 

zámeru, poslanec p. Seman – navrhuje odovzdanie priestorov do konca mesiaca, aby záujemca 

mohol fungovať od prvého nasledujúceho mesiaca. Starosta obce uviedol, že všetky podmienky 

prenájmu budú určené v zmluve.   
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K bodu  9)   Schválenie odkúpenia pozemkov pod chodníkom od vlastníkov  

 

       Starosta informoval poslancov, že je potrebné vysporiadať pozemky pod novým 

chodníkom pred obcou, aby sa mohla stavba kolaudovať. Chodník zasahuje do súkromných 

pozemkov. Pred samotnou realizáciou výstavby chodníka  bola dohodnutá suma 1 Euro za 

odkúpenie pozemkov pre vlastníka. Poslanci schválili odkúpenie parciel od jednotlivých 

vlastníkov.  

 

 

 

K bodu 10)   Rôzne   

 

V tomto bode starosta: 

a) poslancom vyslovil  poďakovanie za účasť pri organizácií obecných podujatí - plesu 

a zabíjačky a zároveň tlmočil poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri 

príprave zabíjačky a tiež za vystúpenie FS Ciparka. Poslanec p. Seman vyjadril prekvapenie 

z veľkej účasti na príprave zabíjačky.  

b) informoval, že termíny zasadnutí OZ sú síce naplánované, ale keď bude potrebné, budú aj 

mimo plánu. 

c) poslanec p. Seman sa zaujímal o pripravovanú akciu fašiangové posedenie pre dôchodcov 

(starosta uviedol, že na podujatí vystúpi súbor Prešovčan, Araňa z Jarovníc a súbor Ciparka. 

d) poslanec p. Hirko informoval, že bude zvolaná kultúrna komisia na prípravu ďalších 

podujatí 

e) poslanec p. Ištvan navrhuje uskutočniť dňa 27.5.  majáles 

 

 

 

 

K bodu  11)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

 

a) starosta obce informoval o svojej účasti na školení v Tatrách  

b) poslanec p. Potočňák – predniesol podnet občana zo začiatku obce, ktorý poukázal, že na 

úseku štátnej cesty bola kašovitá vrstva snehu, nebola odprataná, chodník bol veľmi úzky 

a bol problém prejsť s kočiarom (starosta uviedol,  že SÚC PSK robí všetko, čo sa dá, išlo 

vtedy o kritickú situáciu 

c) p. ......... - občan obce účastný na zasadnutí: 

   . pri poskytnutí príspevku pre futbalový klub, aby bolo jasné na aký účel bude poskytnutá  

    dotácia (poslanec p. Ištvan uviedol, že futbalový klub predložil k žiadosti položkový  

    rozpočet účelu poskytnutia dotácie) 

   . odsúhlasoval sa predaj pozemku, nebolo by lepšie urobiť zámenu pozemkov 

     (starosta uviedol, že obec  nevlastní pozemky vhodné na zámenu)  
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K bodu  12)   Záver 

 

 

       Všetky body programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli prerokované, preto 

starosta rokovanie OZ ukončil.        

 

 

 

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

 

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

 

                           Stanislav Seman                                           ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investičný plán na r.2023 schválený OZ 10.02.2023 
1. Realizácia projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ruská Nová 

Ves“ 

       Ukončenie projektu jar 2023.  
 

2. Realizácia projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci 
Ruská Nová Ves“.  Pripravuje sa VO na zhotoviteľa stavby ktoré určí cenu za dielo. 
Potom poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú o financovaní diela. 
 

3. Modernizácia a prístavba MŠ – výstavba kuchyne a nákup technologického 
vybavenia súvisiaceho s prípravou jedál sú vo výzve z „Plánu obnovy“ neoprávnené 
výdavky, je možné realizovať iba výdajňu jedál.  
 

4. Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves- 3.etapa. Vybudovať novú vetvu na ulici oproti úradu – 

havarijný stav. 
 

5. Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves. Dobudovanie kanalizácie v intraviláne obce..Žiadosť 

podaná na environfond. 
 

6. IBV Nižné Doliny – II. Etapa – miestne komunikácie. Prebieha územné konanie o umiestnení stavby. 

Po vydaní územného rozhodnutia sa môže prikročiť k príprave žiadosti o vydanie stavebného 

rozhodnutia. 
 

7. Ruská Nová Ves – chodník „Hlavná“, Trasa „C“- 2.etapa. Pripraviť podklady k územnému 

a stavebnému konaniu. 

 
 

8. Rekonštrukcia miestnej komunikácie (spodná ulica – od Trafostanice smerom k Ocú) Dĺžka trasy 

cca 350m. Jednostupňový projekt ( DUR+DSP), cesta, chodník, dažďový kanál ,bude dodaný 

projektantom do 30.4.2023. Potom je potrebné vybaviť stavebné povolenie. Realizácia stavby po 

zabezpečení finančných prostriedkov. Vysúťažená suma na spracovanie projektovej dokumentácie vo 

výške 2.650€ je v rozpočte na r.2023. 

 
9. Otvorenie územného plánu obce“ Zmeny a doplnky r.2023“. Vysúťažiť spracovateľa 

a obstarávateľa. 
 

10. Posúdiť odborné stanovisko stavu mostov. Zadať spracovanie realizačných projektov na opravu 

a navrhnúť ďalší postup. 

 
11. Zatekanie do domu smútku – havarijný stav. Urobiť obhliadku odborne spôsobilou osobou a navrhnúť 

riešenie 

 
12. .Výrub stromov pri obecnom úrade. Vydané Rozhodnutie o výrube. Výrub uskutočniť odborne 

spôsobilou osobou v čase vegetačného pokoja. 

 
 

13. Oprava miestnych komunikácií po zimnej údržbe. Asfaltové cesty opraviť a neupravené cesty 

upraviť frézovaným asfaltom. 

 
14. Oplotenie priestoru okolo požiarnej zbrojnice. 

 
 
Finančné krytie jednotlivých investičných akcií bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.  

 



OBEC RUSKÁ NOVÁ VES 
Ruská Nová Ves 168                                                                                            080 05 Prešov   
 
 
 
 
 

Záznam 

zo stretnutia poslancov OZ a členov výboru TJ Slanské Ruská Nová Ves 

___________________________________________________________________________ 

 

 

       K návrhu na poskytnutie dotácie pre FK  TJ Slanské Ruská Nová Ves sa uskutočnilo 

pracovné rokovanie poslancov Obecného zastupiteľstva Ruská Nová Ves, starostu obce 

a členov výkonného výboru TJ Slanské Ruská Nová Ves dňa 11.1.2023 v čase od 17.00 – 

19.45 hod.    

 

Na rokovaní boli prítomní: 

Jozef Guľaš, Jozef Hirko, Pavol Ištván, Stanislav Seman, Ján Paľa, Lukáš Velán, Zdeno 

Kmec, Miroslav Ňachaj, Miroslav Goban, Daniel Sabol 

 

Prítomní prerokovali návrh na poskytnutie dotácie, spôsob fungovania FK TJ Slanské Ruská 

Nová Ves, možnosti viaczdrojového financovania klubu, členské klubu, materiálno-technické 

zabezpečenie klubu a športové akcie a podujatia, ktoré FK TJ Slanské Ruská Nová Ves 

plánuje na r. 2023 

 

 

 
                                                

                                                                                                         Tibor Kollár 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Príloha k bodu 5) rokovania OZ  dňa 10.2.2023  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



OBEC RUSKÁ NOVÁ VES 
Ruská Nová Ves 168                                                                                            080 05 Prešov   
 
                                                                                                                                                                                                         

Záznam 

 z pracovného stretnutia poslancov OZ a starostu obce zo dňa 25.1.2023 

________________________________________________________________________ 

 

 

       K Návrhu investičného plánu na r. 2023 sa uskutočnilo dňa 25.1.2023 pracovné 

rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

 

Začiatok: 18.00 hod. 

Koniec   :  21.30 hod. 

 

Prítomní: 

poslanci OZ:      Jozef Hirko, Jozef Guľaš, Pavol Potočňák, Stanislav Seman,  

                             Bc.  Diana Macková, Pavol Ištvan 

starosta obce:  Tibor Kollár 

 

Program rokovania:  

1. Informácia o stave prípravy a spracovaní investičných projektov a zámerov obce  

    Ruská Nová Ves  

2. Návrh investičného plánu na r. 2023 

 

       Materiál k rokovaniu obdržali poslanci v elektronickej forme. 

Výstup z rokovania je návrh investičného plánu, ktorý bude predložený na rokovanie OZ dňa 

10.2.2023. Postupnosť realizácie jednotlivých akcií a finančné krytie jednotlivých akcií bude 

schvaľovať obecné zastupiteľstvo.  

 

 
                                                

                                                                                                         Tibor Kollár 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

Príloha k bodu 7) rokovania OZ  dňa 10.2.2023  

 

 
 
 
 
 
 

 


