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OBECNÉ NOVINY 

      RUSKÁ NOVÁ VES 

 

  

 

 

máme za sebou ďalší rok spoločnej práce pre našu obec a znova je tu čas na vydanie už deviateho 
ročníka informačných Obecných novín. 
      Aj v roku 2019 sme zodpovedne pracovali na príprave projektov a žiadostí na ich podanie. 
Pripravili a ponúkli sme pre vás rôzne kultúrne a športové akcie, aby život v našej dedine bol pestrý 
a veselý. Potreby a nároky nás všetkých na kvalitu a komfort bývania sú oprávnené a máme čo robiť 
v každej oblasti, aby sme ich uspokojili. Verím, že sa nám to bude dariť spoločnou prácou napĺňať aj 
v roku 2020.   
     Prostredníctvom obecných novín sa chcem poďakovať vám občanom, poslancom obecného 
zastupiteľstva, členom komisií, zamestnancom obce, funkcionárom futbalového klubu, duchovným 
správcom rímskokatolíckej i gréckokatolíckej farnosti, správcovi multifunkčného ihriska, ale aj 
ostatným dobrovoľníkom za vašu prácu pre našu obec. 
      
Prajem nám všetkým pokojný rok 2020 a veľa lásky v našich rodinách.  
   

 

 Štatistika 
Počet obyvateľov k 31.12.2019:   1281 

- narodení    13 detí 
- zomrelí      9 občanov 
- prihlásení k trvalému pobytu   47 občanov 
- odhlásení z trvalého pobytu 10 občanov 

 

Do pozornosti  
➢ Pri celoročnom využívaní multifunkčného ihriska v obci je potrebné dodržiavať 

prevádzkový poriadok a rešpektovať pokyny správcu p. Jána Gobana.  

➢ Pri využívaní cvičiacich a hracích prvkov v oddychových zónach dodržiavať bezpečnostné 

pokyny a prevádzkový poriadok. 

➢ O spoločný obecný majetok sa aj spoločne a zodpovedne starajme. 

➢ Opakovane vyzývame majiteľov psov, aby dôsledne dodržiavali VZN o chove 

a držaní psov na území obce Ruská Nová Ves č. 2/2007 a zamedzili voľnému pohybu 

psov po uliciach a iných verejných priestranstvách. V nepravidelných intervaloch 

bude obec v roku 2020 zabezpečovať odchyt túlavých psov na náklady majiteľov 

psov.  

 

Tešíme sa z folklórnej speváckej skupiny Ciparka, ktorá začala 

v obci pôsobiť. Svojím vystúpením už obohatila viaceré obecné 

kultúrne akcie. Folklórna spevácka skupina pôsobí pod vedením p. 

Eriky Michalíkovej. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oznamy, upozornenia, informácie 
  

 

Odpadové hospodárstvo v obci 
  

         Harmonogram vývozu odpadu v našej obci je zverejnený na webovej stránke obce, bol doručený        

do každej domácnosti a je zapracovaný aj v stolovom obecnom kalendári. 

- Komunálny odpad sa vyváža iba z nádob na to určených – kovová alebo čierna plastová 

nádoba. V prípade, že má domácnosť väčšie množstvo odpadu, je potrebné si zakúpiť 

červené vrecia s logom firmy zabezpečujúcej vývoz KO v obci. Vrecia sú k dispozícií na OcÚ. 

Komunálny odpad uložený v iných nádobách (modrá, žltá, zelená) a v iných vreciach firma 

nevyvezie. 

- Počet debien na komunálny odpad prosíme dodržiavať podľa platnej VZN č. 2/2016, III. časť, 

§6a, bod 2, t. z. 1 debna na 5 osôb v domácnosti. 

- Pri obecnom úrade je umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek. 

- Jedlý použitý olej je možné odovzdať pri mobilnom zbere papiera výmenou za hygienické potreby. 

- Vo vestibule OcÚ je umiestený kontajner na zber použitých batérií, nabíjačiek a telefónov. 

- Na jarné a jesenné upratovanie obec zabezpečuje veľkoobjemové kontajnery. 

 

             Prehľad vyzbieraného separovaného odpadu za posledné tri roky v obci: 

Rok Sklo Papier Plast  

 
 

Kovové 
odpady a 
tetrapak Šatstvo 

 
 

SPOLU 

2017 11,17 t 4,52 t 9,4 t 0,189 t - 25,279 t 

2018 13,72 t 9,25 t 13,79 t 0,329 t 2,46 t 39,549 t 

2019 13,06 t 8,5 t 13,53 t 0,007 t 3,02 t 38,117 t 

 

Dôsledným separovaním jednotlivých komodít (papier, plast, kov, sklo) sa dá dosiahnuť 

zníženie množstva komunálneho odpadu. Pre rok 2019 máme pomer separovaného odpadu k 

celkovému odpadu 25,52% - poplatok za tonu uloženého odpadu na skládku pre rok 2020 je 

22 Eur/tonu.  

 

 

 

 

 

 

 

- Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov 

vyčnievajúcich na chodníky a miestne komunikácie pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby 

neprekážali a neohrozovali cestnú dopravu a nepoškodzovali dopravné prostriedky.  

- Orezané konáre je možné uskladniť na vyznačené miesto za miestny cintorín. Za miestny 

cintorín je zakázané vyvážať trávu, lístie a komunálny odpad. Trávu, lístie a biologický odpad 

z domácnosti ukladáme do komposterov, ktoré dostala každá domácnosť.   

- Vlastníci alebo nájomcovia poľnohospodárskej pôdy sú povinní predchádzať výskytu a šíreniu 

burín na neobrábaných pozemkoch a dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

 
 
 

Strata z výkonov vo 
50 853,24 

verejnom záujme v € 

Uhradené obcou v € 23 373,21 

Rozdiel -27 480,03 

Úhrada od PSK 16 748,00 

Nedoplatok -10 732,03 
 
 

 

 
 

    Mesačná zálohová platba Dopravnému 

    podniku na rok 2020 je  3928 €. 

 

Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2019 pre 

obec Ruská Nová Ves 



 

1. Výstavba multifunkčného ihriska a zakúpenie a osadenie plechového skladu pri multifunkčnom 

ihrisku. 

2. Terénne úpravy okolia multifunkčného ihriska. 

3. Realizácia projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“ – 

dobudovanie detského ihriska v MŠ, výstavba exteriérových cvičiacich prvkov v ZŠ, výsadba 

zelene v ZŠ, MŠ a okolo chodníka, osadenie lavičiek a košov v MŠ, ZŠ a pri autobusovej 

zastávke. 

4. Schválenie plánu zóny pre Vyšné doliny. 

5. Výrub stromov na verejných priestranstvách na  základe právoplatného povolenia. 

6. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu v lokalite Kovaľňa, v lokalite 

Nižné doliny.  

7. Rekonštrukcia MŠ (výstavba WC a umyvárne, rekonštrukcia vnútorných priestorov).  

8. Napojenie Materskej školy v obci na verejnú splaškovú kanalizáciu. 

9. Pokračovanie v prácach na obnove Zbojníckeho hradu. 

10. Úprava miestnych komunikácií frézovaným asfaltom. 

11. Oprava havarijného stavu dažďovej kanalizácie v obci. 

12. Zmena trasy splaškovej kanalizácie (vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom). 

13. Zakúpenie a osadenie dopravných zrkadiel na miestnych komunikáciách. 

14. Príprava a organizácia rôznych kultúrnych a športových podujatí (Hradný deň, Športový deň pre 

deti, Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska,..). 

15. Podaná žiadosť na Environfond na dobudovanie kanalizácie – dotácia neschválená. 

16. Podaná žiadosť na poskytnutie dotácie z Ministerstva financií na individuálne potreby obce 

(osvetlenie cintorína, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne) – dotácia neschválená. 

17. Podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému v obci – dotácia neschválená. 

18. Podaná žiadosť na SFZ na opravu havarijného stavu futbalového ihriska – dotácia schválená. 

19. Podaná žiadosť na poskytnutie dotácie na zmenu spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ – 

dotácia schválená. 

20. Podaná žiadosť na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (oprava, rekonštrukcia 

a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov). 

21. Správa a údržba obecného majetku. 

  
 

 
 

 

 
Investičný plán na r. 2020 (schválené OZ 18.02.2020) 
 

1. Úprava okolia multifunkčného ihriska.  

2. Rekonštrukcia hracej plochy futbalového ihriska. 

3. Realizácia projektu Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a Materskej školy. 

4. Zrealizovať výrub stromov na brehu Soľného potoka pri obecnej posilňovni, na základe 

právoplatného povolenia na výrub. 

5. Podať žiadosť o dotáciu na rozšírenie vodovodu v obci prostredníctvom MAS Šafrán.  

6. Napojenie verejných budov na kanalizáciu ( budova Obecného úradu,  posilňovňa, ZŠ ). 

7. Pokračovať na obnove Zbojníckeho hradu. 

8. Podanie žiadosti na dokončenie splaškovej kanalizácie v obci cez IROP – po schválení, 

realizácia výstavby. 

9. Podanie žiadosti na Environfond na dobudovanie kanalizácie na rok 2020. 

10. Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Ministerstva financií pre individuálne potreby obce 

(osvetlenie cintorína, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne). 

11. V prípade vyhlásenia výziev na čerpanie dotácií z EÚ pre obce a mestá, sa bude naša obec 

uchádzať o čerpanie týchto finančných prostriedkov.   

 

   Informácie o realizácii a príprave investičných 
 projektov v r.2019 
 

 



          

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa realizuje v jednej triede. Školu navštevuje 11 žiakov. 
V spolupráci s OcÚ a terénnymi sociálnymi pracovníčkami obce deti zo ZŠ piekli a zdobili vianočné 
medovníky a linecké pečivo. V minulom šk. roku sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia 
divadla Babadlo. Škola je zapojená do rôznych projektov, napr. Projekt informatizácie regionálneho 
školstva - Projekt Infovek1, Projekt Infovek2, Národný projekt MVP na ZŠ, Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V tomto šk. roku plánujeme s TSP aktivitu zameranú 
na separáciu odpadu. V najbližších mesiacoch čaká žiakov divadelné predstavenie, beseda 
s príslušníkmi PZ, dopravná výchova, výstup na Zbojnícky hrad. Škola sa zapája aj do súťaže 
s firmou Milk-Agro. Zápis prvákov sa uskutoční dňa 6.4.2020 - 7.4.2020 v priestoroch ZŠ. 
Spracoval: Riaditeľ ZŠ p. Mgr. Vladimír Kacara 
 

MŠ v RNV je dvojtriednou materskou školou rodinného typu. Deti sú v triedach rozdelené 
podľa veku na mladšie Žabky do 4 rokov a staršie Sovičky do 6, resp. do 7 rokov. 
Výchovnovzdelávací proces realizujeme podľa týždenných plánov školského vzdelávacieho 
programu Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, ktorý je zameraný na rozšírené pohybovošportové 
aktivity a poznávanie tradícií a histórie obce. Aj z tohto dôvodu je naším častým cieľom turistická 
vychádzka na Zbojnícky hrad, pozorovanie prírody a plnenie úloh ŠkVP. Vďaka dobrej spolupráci a 
záujmu rodičov, je výchovnovzdelávací proces detí obohatený o kultúrnospoločenské podujatia a 
rôzne zaujímavé akcie. Medzi tradičné aktivity s rodičmi môžeme zaradiť Zemiakové hody spojené s 
ochutnávkou tradičných aj netradičných zemiakových jedál, Športový deň v MŠ, oslavy MDD, ku 
ktorým sme tohto roku pridali vyhodnotenie projektu Zima býva neľahká, pomôžeme zvieratkám. 
Sme radi, že vystúpenia našich detí na OcÚ si prichádza pozrieť čoraz väčší počet obyvateľov obce 
a že naše programy sa končia vždy neutíchajúcim potleskom. Opäť sa nám podarilo zorganizovať v 
spolupráci s lyžiarskou školou Tučniačik na Drienici týždenný kurz výučby základov lyžovania a tiež 
druhý rok organizujeme dvojtýždňovú predplaveckú prípravu na Delni v spolupráci s plaveckou 
školou Nemo. Aj v tomto šk. roku chystáme trojdňový výlet na Drienicu s environmentálnym 
zameraním, mali sme možnosť pozorovať planéty v prenosnom planetáriu, čaká nás ešte 
vystúpenie sokoliarov a iste aj rozlúčka s predškolákmi a spoločná koncoročná "opekačka" s 
rodičmi. Vážim si a oceňujem dobrú spoluprácu s vedením obce a poslancami obecného 
zastupiteľstva. 
Spracovala: Riaditeľka MŠ p. Mgr. Monika Imrichová 
 

Kultúrne a športové podujatia organizované v obci za rok 2019 
- fašiangové zabíjačkové hody 

- fašiangové posedenie pre dôchodcov 

- spoločná krížová cesta veriacich po našej obci 

- Deň matiek 

- Športový deň k MDD 

- 2. ročník Hradného dňa 

- otvorenie multifunkčného ihriska 

- turnaje v stolnom tenise o Majstra Ruskej Novej Vsi 

- 8. ročník mix medzinárodného volejbalového turnaja 

- Mesiac úcty k starším - divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v podaní divadla Ochotníci 

- posedenie s jubilantmi 

- mikulášske predstavenie „Princezná na hrášku“ v podaní divadla Etudy 

- vianočný koncert detí Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej farnosti v Ruskej Novej Vsi 

 

❖ Počas celého roku bola možnosť cvičenia v obecnej posilňovni a zahrať si stolný tenis v sále OcÚ.  

❖ Po otvorení multifunkčného ihriska je možnosť jeho celoročného športového využitia.  

❖ Za pomoc pri organizovaní a príprave kultúrnych a športových podujatí patrí srdečné 

poďakovanie organizátorom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa na príprave podieľali. 

 

Základná a Materská škola v šk. roku 2019/2020 
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