
 

Z á p i s n i c a 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  26.5.2020 

_______________________________________________________________________  

 

9.  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.   Žiadosť o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva 

  6.   Informácia o príprave a realizácii zazmluvnených projektov 

  7.   Informácia o prijatých opatreniach v čase pandémie koronavírusu 

  8.   Rôzne 
  9.   Diskusia 
 10.  Záver    

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Anton Majcher 

                                         Mgr. Jozef Ňachaj   

 

Začiatok rokovania:  18.15  hod. 

Koniec rokovania   :  19.20 hod.  

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

obecného zastupiteľstva a hostí.  Na začiatku rokovania boli prítomní  šiesti 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 zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z 9. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Majchera a  p. 

Mgr. Ňachaja.  
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K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

K bodu   5)   Žiadosť o odpustenie nájmu prevádzke pohostinstva 

 

     Poslanci prerokovali žiadosť p. Aleny Desiatnikovej. Výsledkom je prijaté uznesenie, 

ktorým poslanci rozhodli, že žiadosťou sa bude obecné zastupiteľstvo znovu zaoberať po 

definitívnom schválení vládneho návrhu na riešenie refundácie nájmov a do doby nového 

prerokovania žiadosti sa odkladá  aj úhrada nájmu za obdobie  obmedzenia prevádzkovania 

pohostinstva.  

 

 

K bodu    6)   Informácia o príprave a realizácii zazmluvnených projektov 

 

     Poslanci vzali na vedomie Informáciu o príprave a realizácii zazmluvnených projektov. Pri 

projekte Rekonštrukcia hracej plochy futbalového ihriska, na ktorý má obec schválenú dotáciu 

zo SFZ, poslanci súhlasili s návrhom starostu obce urobiť iba terénne úpravy ihriska, kde je 

finančné krytie. S prácami by sa začalo až po volejbalovom turnaji. Poslanci sa dohodli, že po 

dohode s p. Sarossym urobia spoločnú brigádu na hrade. 

  

 

K bodu   7)   Informácia o prijatých opatreniach v čase pandémie koronavírusu 

 

     Aj táto informácia bola poslancami vzatá na vedomie. Poslanec Mgr. Ňachaj  ocenil prácu 

pracovníkov obecného úradu pri zabezpečovaní úloh  v súvislosti s COVID 19. 

 

 

K bodu   8)   Rôzne 

 

V tomto bode informoval starosta: 

a) na obecný traktor máme urobenú STK, rieši sa poznávacia značka 

b) je potrebné hľadať nového správcu multifunkčného ihriska, p. Goban sa vzdáva správcovstva  

c) poslanec p. Guľaš prišiel s iniciatívou upraviť okolie na Kovaľni v časti zvanej Blichy 

 

 

K bodu    9)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

 

a) p. Desiatnik: 
      . upozornil na borovice, ktoré rastú pri ob. úrade, dvíhajú dlažbu, je potrebné    
        rozmýšľať o novej výsadbe 
      . zaujímal sa, či funguje posilňovňa 
      . upozornil na lipu pod Košariskami, ktorá má na vrchole suché konáre (starosta  
        upozorni správcu cesty) 
      . bol by rád, aby sa uskutočnili aspoň 2 stolnotenisové turnaje (podľa situácie)  
 



 
3 
 
b) Mgr. Ňachaj: 
      . získal kontakt na osobu, ktorá renovuje kríže (je potrebné zrenovovať kríž na  
        Kovaľni) 
      . zaujímal sa, či p. Kapráľ mal ohlásenú stavbu oplotenia pozemku, nakoľko jeho  
        výstavbou sa stala križovatka neprehľadná, bude potrebné osadiť zrkadlo 
      . navrhol zabezpečiť kanceláriu pracovníkov úradu klimatizáciou  
 

   

K bodu  10)   Záver    

 

Všetky body programu  9.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval  

prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia :   Anton Majcher                                                 ................................................ 

 

                          Mgr. Jozef Ňachaj                                            ............................................... 

 


