Uznesenia
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 29.10.2021
________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
- Schválenie programu
- Schválenie konceptu zápisu do obecnej kroniky za r. 2020
- Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD, a. s. pre stavbu
– úprava TS1, VN prípojky
- Schválenie kúpnej zmluvy pre VSD, a. s. pri stavbe úprava TS1, VN prípojky
- Prerokovanie návrhu na zvýšenie nájmu za prenájom pozemku
- Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2021
______________________________________________________________________________

K bodu - Schválenie programu
Uznesenie č. 1/X./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi.

Hlasovanie:
Za: p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Desiatnik, p. Majcher

K bodu - Schválenie konceptu zápisu do obecnej kroniky za r. 2020
Uznesenie č. 2/X./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
bez pripomienok koncept zápisu do obecnej kroniky za r. 2020.

Hlasovanie:
Za: p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Desiatnik, p. Majcher
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K bodu - Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD, a. s. pre stavbu
– úprava TS1, VN prípojky
Uznesenie č. 3/X./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
súhlasí
a) s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa ust. § 151n a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. , číslo zmluvy 1841/VSD/2021.
Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti "C -Ťarchy", v
znení: "Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia na
pozemku parcela reg. C KN, parc. č. 33, č. 35/1, č. 35/2 a č. 1017/2 a parcele reg. E KN, parc. č. 2215/2
a č. 2220/2 v rozsahu Geometrického plánu č. 62/2021.“(podľa výkazu výmer príslušného
geometrického plánu).
b) so zriadením vecného bremena za odplatu. Oprávnený poskytuje za zriadenie vecného bremena
povinnému jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, spolu vo výške
1109,50 EUR (slovom: jednostotisícdeväť eur päťdesiat centov).

Hlasovanie:
Za: p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Desiatnik, p. Majcher
K bodu - Schválenie kúpnej zmluvy pre VSD, a. s. pri stavbe úprava TS1, VN prípojky
Uznesenie č. 4/X./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
súhlasí
s uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej podľa ust. § 588 nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., číslo zmluvy
1842/VSD/2021. Predmetom predaja je parcela C KN, parc. č. 1017/4, k. ú. Ruská Nová Ves , druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m².
Parcela bola vytvorená Geometrickým plánom č. 61/2021, vyhotoveným spoločnosťou Progres CAS
Engineering s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov z parcely C KN 1017/2, ktorej výlučným vlastníkom
je Obec Ruská Nová Ves.
Kúpna cena pozemku je 300 EUR (slovom: tristo eur ), dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách a schválená uznesením OZ č. 8/X./2019 zo dňa 8.10.2019.

Hlasovanie:
Za: p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Desiatnik, p. Majcher
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K bodu - Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2021
Uznesenie č. 5/X./2021
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
berie na vedomie
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2021

Hlasovanie:
Za: p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová
Proti: Zdržal sa hlasovania: Neprítomní: p. Desiatnik, p. Majcher

