
 

Z á p i s n i c a 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  29.10.2021 

_________________________________________________________________________  

 

 

17.  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 zápisu do obecnej kroniky za r. 2020  

  6.   Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD, a. s. pre stavbu 

        – úprava TS1, VN prípojky 

  7.   Schválenie kúpnej zmluvy pre VSD, a. s. pri stavbe úprava TS1, VN prípojky 

  8.   Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 

  9.   Prerokovanie návrhu na zvýšenie nájmu za prenájom pozemku 

 10.  Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2021 

 11.  Rôzne 

 12.  Diskusia 

 13.  Záver          

 

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jozef   Ňachaj 

                                         Mgr. Melánia  Ňachajová   

 

Začiatok rokovania:   18.05 hod. 

Koniec rokovania:     19.20 hod.  

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                      

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce, kronikára a občana obce. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.   

 

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 
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K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice zo 17. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov –  Mgr. Jozefa 

Ňachaja a Mgr. Melániu Ňachajovu.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)   Schválenie konceptu zápisu do obecnej kroniky za r. 2020  

 

     Kronikár obce Ing. Papcun informoval poslancov, že v predloženom zápise zohľadní 

pripomienku poslanca p. Hirka. Poslanci poďakovali kronikárovi za jeho prácu a trpezlivosť 

pri vedení kroniky obce a schválili text zápisu za rok 2020.  

 

 

K bodu  6)  Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD, a. s. pre stavbu 

                    – úprava TS1, VN prípojky 

 

       Poslanci súhlasili s podpísaním zmluvy o zriadení  vecného bremena pre VSD, a. s. pre 

stavbu – úprava TS1, VN prípojky.  

 

 

K bodu  7)   Schválenie kúpnej zmluvy pre VSD, a. s. pri stavbe úprava TS1, VN prípojky 

 

       Poslanci súhlasili s podpísaním kúpnej zmluvy pre VSD, a. s. pri stavbe – úprava TS1, VN 

prípojky.  

 

 

K bodu  8)   Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 

 

Pri prerokovaní tohto bodu programu sa zúčastnil podávateľ žiadosti o odkúpenie obecnej 

parcely p. Anton Badžo. Predložil poslancom dokumenty, ktorými disponuje od 

predchádzajúcej kúpy pozemku. Starosta a poslanci vysvetlili žiadateľovi postup predaja.  

 

 

K bodu  9).   Prerokovanie návrhu na zvýšenie nájmu za prenájom pozemku 

 

Poslanci prerokovali návrh gréckokatolíckej cirkvi na zvýšenie nájmu za prenájom pozemku 

pri MŠ. Od r. 2017 obec  platí nájom 100,00 Eur/rok. Teraz prenajímateľ navrhuje 100,00 

Eur/mesiac. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli sumu 200,00 Eur/rok. 
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K bodu  10)  Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves k 30.6.2021 

 

Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý 

uviedol, že kontrola plnenia rozpočtu obce Ruská Nová Ves za 1. polrok 2021 bola vykonaná 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2021. Bola zameraná na plnenie  príjmov 

z podielových daní, vlastných daní a ostatných príjmov, na plnenie bežných výdajov aj 

v porovnaní na r. 2019 a 2020. Konštatoval, že čerpanie rozpočtu sa vyvíja podľa schválených 

zámerov.  

 

 

K bodu  11)  Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) poďakoval za pomoc pri organizovaní akcie „Noveská fizola“   

b) osadenie zavlažovacieho systému na futbal. ihrisku je pred dokončením, je potrebné prevziať  

    práce a vyúčtovať na VÚC. Je urobený zoznam sponzorov, ktorí prispeli  na zavlažovanie     

    futbalového ihriska 

c) predložil zoznam pripravených projektov a  podaných žiadostí o dotácie na projekty  

    a informoval o štádiu  ich vybavovania  

 

 

K bodu  12)  Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

a) starosta informoval:  

    . o výstavbe prístrešku na uskladnenie kameniva a soli, ktoré sa budú  

      v zime používať na posyp. Soľ a kamenivo na zimnú údržbu ciest sú už zabezpečené. 

    . od 1.1. budúceho roku je vysúťažený nový dodávateľ energií 

b) poslanec Mgr. Ňachaj – keďže je avizované zvyšovanie cien energií, navrhuje obmedzenie  

    verejného osvetlenia v noci 

c) poslanec Hirko – zaujímal sa či boli robené statické posúdenia mostov (starosta odpovedal,  

    že zatiaľ nie, ale v januári sa do investičného plánu zapracujú aj statické posudky mostov) 

d) poslanec Guľaš – ako pokračuje riešenie cesty do územia Stavenec (starosta uviedol, že  

    vlastník pozemku p. Ďurčák nesúhlasil s návrhom obce, takže zatiaľ je to na mŕtvom bode). 

 

 

K bodu   13)  Záver          

 

       Všetky body programu  17.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce ukončil 

rokovanie. 

 

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

 

Overovatelia :   Mgr. Jozef Ňachaj                                           ................................................ 

 

                          Mgr. Melánia Ňachajová                                ................................................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


