
Z á p i s n i c a 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  10.12.2020 

_________________________________________________________________________  

 

 

12.  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.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2021 

  6.   Schválenie  návrhu rozpočtu  Obce Ruská Nová Ves na r. 2021 

  7.   VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

         a drobné stavebné odpady 

  8.    VZN č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 

         Ruská Nová Ves 

  9.    Schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na výstavbu kanalizácie    

        v rámci  vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 

10.    Schválenie podania žiadosti o dobudovanie kanalizácie v obci na Environmentálny fond 

11.    Návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2021 

12.    Schválenie podania žiadosti o dotáciu na obnovu hradu na r. 2021 vo výzve  

         „Obnovme si svoj dom“ 

13.    Rôzne 

14.    Diskusia 

15.    Záver          

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Baran 

                                         Jozef Hirko   

 

Začiatok rokovania:  18.00  hod. 

Koniec rokovania:     19.30 hod.  

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                

         

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce.  Na začiatku rokovania boli prítomní  

šiesti poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ  je uznášaniaschopné.   
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K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci predložený program  

schválili. 

 

 

K bodu  3)   Určenie  overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z 12. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Barana a  p. 

Hirku.   

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu  5)   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves  

                     na r. 2021 

              6)   Schválenie  návrhu rozpočtu  Obce Ruská Nová Ves na r. 2021 

 

     K týmto prerokovávaným bodom programu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. 

Marchevský, ktorý konštatoval, že rozpočet je vyrovnaný. Pri zostavovaní rozpočtu sa 

vychádzalo z predpokladov, nakoľko zatiaľ nie sú určené podielové dane. Čo sa týka rozpočtu 

na ďalšie dva roky, obec sa bude musieť  na získanie prostriedkov na svoj rozvoj spoliehať na 

výzvy. Požiadavky na rozpočet boli splnené, odporučil poslancom predložený návrh rozpočtu  

schváliť. Starosta obce pripomenul poslancom, že v januári sa schvaľuje investičný plán na r. 

2021. Požiadal poslancov, aby si pripravili svoje návrhy na menšie investície, ktoré obec vie 

zvládnuť svojpomocne. 

Poslanci rozpočet jednohlasne schválili. 

 

 

K bodu  7)   VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

                     a drobné stavebné odpady 

 

 

Poslanci schválili VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

K bodu 8)    VZN č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp  

                     v obci Ruská Nová Ves 

 

 

Poslanci schválili VZN č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu 

žúmp v obci Ruská Nová Ves. 
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K bodu 9)     Schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na výstavbu  

                      kanalizácie  v rámci  vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 

 

       Starosta informoval poslancov o vyhlásenej výzve s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. 

Uviedol, že obec je oprávnený žiadateľ.  V prípade úspešnosti by bola dobudovaná kanalizácia 

na Kovaľni. Špecifikom je určený počet rómskych obyvateľov, ktorí musia byť napojení. 

Poslanci súhlasili s podaním žiadosti. 

 

 

K bodu 10) Schválenie podania žiadosti o dobudovanie kanalizácie v obci na 

                   Environmentálny fond 

 

Starosta informoval poslancov, že pripravujeme podanie žiadosti o dotáciu na dobudovanie 

kanalizácie aj na Environmentálny fond. Zároveň uviedol, že 7.12. bola vyhlásená výzva cez 

IROP. Odporučil ísť aj do tejto výzvy a vyskúšať všetky možnosti, s čím súhlasili aj poslanci. 

 

 

K bodu  11) Návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2021 

 

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

informoval poslancov o rozsahu kontrolnej činnosti v súlade s § 18 b zákona 369/1990. 

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti v r. 2021  bude  podľa potreby  obce nápomocný aj pri 

riešení vzniknutých problémov. 

 

 

 

K bodu 12) Schválenie podania žiadosti o dotáciu na obnovu hradu na r. 2021 vo výzve  

                   „Obnovme si svoj dom“ 

 

Starosta informoval poslancov o vyhlásenej výzve a o návrhu prác, ktoré by bolo potrebné na 

Zbojníckom hrade dokončiť. Návrh prác vypracoval p. Sarossy. Poslanci súhlasili s podaním 

žiadosti o dotáciu na obnovu hradu na r. 2021. 

 

 

 

K bodu 13) Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) Ing. Ďurčákovi bol zaslaný list, na ktorý menovaný odpovedal nesúhlasne. Požaduje, aby 

obec odkúpila celú parcelu a za cenu, ktorú navrhuje. Poradíme sa s právnikom a zvoláme 

spoločné stretnutie. 

b) je spracovaný návrh na jednosmernú ulicu. Je zlé napojenie na cestu III.  triedy pri č. 265 a 

a 82. Na tejto ulici sú zlé výhľadové pomery. Uvedenú záležitosť bude obec ako správny orgán 

pre miestne komunikácie riešiť spolu so správnym orgánom štátnej cesty. 

c) je dokončené vykurovanie v MŠ i na OcÚ. Potrebné je ešte zaškoliť obsluhu, dorobiť 

reguláciu kotolne na obecnom úrade, uskutočniť záverečnú platbu, potom nasleduje kontrola. 

d) dotácia  na futbalové ihrisko je vyúčtovaná 

e) výdavky na COVID 19 boli obci preplatené 
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f) dotácia z Ministerstva hospodárstva SR je tiež vyplatená 

g) obci bola doručená emailová ponuka  na digitalizáciu kroniky, ktorá bola zaslaná aj 

poslancom 

h) pri futbalovom ihrisku bola v piatok vykopaná studňa, osadených bolo 9 skruží   

i) dotácia z PSK vo výške 1 900,00 Eur bola vyúčtovaná a vyplatená.  

j) testovanie na COVID 19 prebehlo bez problémov 

k) od 9.12.2020 je zatvorená materská škola, pracovníci sú v 10-dňovej karanténe 

 

 

K bodu 14)  Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

 

a) starosta obce - 

    k stretnutiu s p. Ištvanom  uviedol, že zaslaná odpoveď bola podľa neho jasná a zrozumiteľná    

    – obec má dostatočný priestor na výstavbu.  

   Poslanci jednohlasne trvajú na stanovisku, ktoré bolo písomne zaslané 27.10.2020. 

   Citoval text odpovede:  

  „Obec Ruská Nová Ves na základe Vašej žiadosti Vám oznamuje, že   
   Územný plán obce Ruská Nová Ves v súčasnosti disponuje dostatočne veľkou  plochou   
   určenou na individuálnu bytovú výstavbu. Vami navrhované územie patrí síce do    
    katastrálneho územia obce Ruská Nová Ves, ale je mimo zastavanej časti obce a sídelne   
    prislúcha skôr k obci Teriakovce. Obec aj v budúcnosti bude rozširovanie územného  
    plánu riešiť ako ucelený sídelný útvar nadväzujúci na už existujúce zastavané územie.“ 

 

b) Mgr. Ňachaj 

    . uviedol, že výstavba na začiatku dediny zohyzďuje vstup do obce,  

    . upozornil aj na nedostatočnú vzdialenosť stavaného plota od cesty (výstavba nových  

      rodinných domov na Nižných dolinách) – starosta uviedol, že túto vec rieši stavebný úrad 

    . upozornil  na veľmi šmykľavý  povrch cesty vedúcej na Kovaľňu (boli tam aj viaceré  

      havárie) Ak je to možné, bolo by  potrebné povrch tejto cesty zdrsniť. 

    . informoval sa ohľadom pomenovania ulíc (starosta dal vysvetlenie, že je všetko pripravené.   

      Zmeny sa nemôžu uskutočňovať pred voľbami a ani teraz, nakoľko beží sčítanie domov  

      a bytov.) 

    . Zaujímal sa o to, kedy sa začne s výsevom trávy na futbalovom ihrisku (starosta informoval,  

      že najprv bude potrebné vybudovať oplotenie ihriska a následne až výsev  trávy) 

 

c) p. Hirko 

     zaujímal sa, či sa nedá zadefinovať  veľkosť výmery pozemkov určených na výstavbu,  

     nakoľko sú veľmi malé pozemky. Starosta navrhol túto požiadavku uplatniť pri najbližšom  

     otvorení územného plánu obce. 

 

 

K bodu 15) Záver    

 

 

       Všetky body programu  12.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval  

poslancom a hlavnému kontrolórovi za prácu počas celého roka, za ústretovosť a podporu. 
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V obci bolo urobené všetko, čo bolo možné realizovať vzhľadom na situáciu s COVID 19. 

Poprial všetkým pekné vianočné sviatky a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

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

 

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

 

                          Jozef Hirko                                                      ............................................... 

 


