
 

Z á p i s n i c a 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  13.7.2021 

_________________________________________________________________________  

 

 

16.  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.   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

  6.   Schválenie uznesenia k podaniu žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu cez MAS   

        ŠAFRAN 

  7.   Návrh na vstup obce za člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu  Región Šariš 

  8.   Rôzne 

  9.   Diskusia 

 10.  Záver          

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Baran 

                                         Anton Majcher   

 

Začiatok rokovania:   18.05 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. Na začiatku rokovania boli prítomní  piati poslanci. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.   

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 

 

K bodu   3)   Určenie  overovateľov  

 

     Za overovateľov zápisnice zo 16. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov –  Petra Barana 

a Antona Majchera. 
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K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu   5)   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

 

       Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu. Zdôvodnil to tým, že z MF bol doručený prípis 

o lepšej východiskovej situácii, t. z. je upravená prognóza pre podielové dane. Z toho dôvodu 

je potrebné aj v rozpočte obce doplniť príjmy aj výdavky. Poslanci schválili zmenu rozpočtu. 

 

 

 

K bodu   6)   Schválenie uznesenia k podaniu žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu cez   

                      MAS ŠAFRAN 

 

Poslanci prijatím uznesenia schválili zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rozšírenie 

vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa – Vodovod – Vetva V2“. Suma na 

spolufinancovanie je vo výške 6 761,38 Eur, čo je 21,80 % z celkového rozpočtu stavby, ktorý 

je vo výške 31 015,49 Eur (s  DPH). 

 

 

K bodu  7)    Návrh na vstup obce za člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu   

                     Región  Šariš 

 

       Starosta informoval poslancov ohľadom členstva v OOCR Regiónu Šariš, ktorá zastrešuje 

komplet cestovný ruch, o prínose členstva pre obec. Uviedol, že z členských  príspevkov je 

možné čerpať 60 % prostriedkov. Informoval prítomných poslancov o stretnutí so starostami 

z Kokošoviec a Teriakoviec ohľadom cyklotrás. Poslanci schválili vstup obce za člena OOCR 

Regiónu Šariš. 

 

 

K bodu   8)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) na obecný úrad bol doručený podpísaný list od občanov obce z ulice od č. 165 po 100 ako 

vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením retardera  pred križovatkou na Kovaľňu 

b) oslovia sa občania na začiatku Kovaľne ohľadom umiestnenia retardera 

c) na ob. úrad bola doručená výzva na doplnenie  k projektu  technické infraštruktúry 

 

       Poslanci v súvislosti s osadzovaním spomaľovačov navrhli osadiť značku obmedzujúcu 

rýchlosť (30 km). 

 

K bodu  9) Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

a) poslanec p. Majcher – navrhol dať zákaz parkovania áut na chodníkoch na hlavnej ulici – 

(starosta – poradí sa s odborníkom a oznámi poslancom)  
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b) poslanec p. Desiatnik – upozornil na osadené tabule na Sigorde, kde je aj zmienka o Ruskej 

Novej Vsi. Zaujímal sa z akých zdrojov bolo čerpané,  či ide o pravdivé údaje (starosta – overí 

u p. Sarossyho)  

c) starosta – informoval ohľadne podujatia pre občanov obce, ktoré by sa malo uskutočniť 4.9.  

Navrhol, aby každý z poslancov dal svoj návrh na papier a na pracovnom rokovaní sa všetko 

doladí.    

        

K bodu   10)   Záver          

 

 

       Všetky body programu  16.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce ukončil 

rokovanie. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


