
U z n e s e n i a 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 22.10.2020 

________________________________________________________________________________   

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

 

- Schválenie programu 

- Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2019 

- Schválenie predaja pozemku parc. KNC 1965/55 

- Výzva na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc – podanie žiadosti 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k podaniu žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú    

  finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní v r. 2020  

- Podanie žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu  

   výpadku podielových daní  v r. 2020 – prerokovanie 

______________________________________________________________________________    

K bodu  - Schválenie programu 

 

Uznesenie č. 1/X./2020 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

s c h v a ľ u j e  

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi.  

 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj  

Proti:  -                           

Zdržal sa hlasovania: -   

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 
 

K bodu  - Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2019 
 
Uznesenie č. 2/X./2020           

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

s c h v a ľ u j e  

bez pripomienok koncept zápisu do obecnej kroniky za r. 2019. 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj 

Proti: -                            

Zdržal sa hlasovania: -   

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 
 

K bodu  - Schválenie predaja pozemku parc. KNC 1965/55  

 

Uznesenie č. 3/X./2020 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

s c h v a ľ u j e 

nadväzne na uznesenie č.   6/VIII./2020  zo dňa 25.8.2020   prevod pozemku KNC 1965/55 o výmere 

230 m²  vo vlastníctve Obce Ruská Nová Ves vedených na LV č.  428  ako zastavaná plocha a 

nádvoria. Jedná sa o  prevod pozemku,  ktorý je priľahlý k pozemku žiadateľa,  na ktorom má žiadateľ 

postavený rodinný dom. Uvedený pozemok je pre obec inak nevyužiteľný, predaj inému záujemcovi  
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neprichádza do úvahy a cena zodpovedá vypracovanému znaleckému posudku  tak, ako to požaduje  § 

9a odst.8 e) zákona  č.  138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:  

- parc. č.  KN C 1965/55   pre nadobúdateľa:  

 - p. Rastislava Bilého, nar.  .........., bytom  ..................,   

   a  Annu Bažovu, rod. Bažová, nar. ............ , bytom .............,  

   za cenu  2 960,--  Eur , slovom dvetisícdeväťstošesťdesiat  Eur (12,87 €/ m²). 

Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bude podaný  po vyplatení 

 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj 

Proti:  -                           

Zdržal sa hlasovania: -   

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 
 

K bodu - Výzva na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc  

                 – podanie žiadosti 

 

 

Uznesenie č. 4/X./2020 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

s c h v a ľ u j e  

podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:  

Kód výzvy:         č.: 11378/2020-4210-52028,  

Názov projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily Ruská Nová Ves“ 

Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,-- €, t. j. 5% oprávnených nákladov 

z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice. 

Zverejnenie:  webové sídlo obce – www.ruskanovaves.sk  

 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj 

Proti: -                            

Zdržal sa hlasovania: -    

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 
 

K bodu - Stanovisko hlavného kontrolóra k podaniu žiadosti obce na Ministerstvo financií SR   

                o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní v r. 2020  

 

 

Uznesenie č. 5/X./2020 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

b e r i e    n a     v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k podaniu žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú 

finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových daní v r. 2020  

 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj 

Proti: -                            

Zdržal sa hlasovania:  -  

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 

http://www.ruskanovaves.sk/
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K bodu - Podanie žiadosti obce na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc na   

                kompenzáciu výpadku podielových daní  v r. 2020 – prerokovanie 

 

 

 

Uznesenie č. 6/X./2020 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi 

s c h v a ľ u j e  

po doporučujúcom stanovisku hlavného kontrolóra   prijatie návratnej  finančnej výpomoci od MF SR 

na vykrytie výpadku podielových daní v roku 2020  vo výške 22 065,-- €.   

Finančná výpomoc  je splatná od roku 2024 do roku 2027. 

 

Hlasovanie:  

Za:  p. Baran, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj 

Proti: -                            

Zdržal sa hlasovania: -   

Neprítomní: p. Desiatnik,   p. Mgr. Ňachajová 
 

 

 

 

 

 

 


