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Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 12.08.2019 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 17.30-19.00 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.30-19.00 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.30-19.00 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.30-19.00 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

18.13-19.00 

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.30-19.00 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.30-19.00 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 8. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  
Prítomný boli 6 poslanci, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pani starostka 

informovala poslancov o bode programu.  

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Finančná správa 

5. Futbalové ihrisko 
6. Chodník projekt 

7. Obecné záležitosti 

8. Diskusia 
9. Záver 
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Bod č.2- Schválenie programu 

 
Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

 

Hlasovanie 1: 
Za- 6 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  23/8/2019 

Schválené hlasovaním č.1/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 

Schvaľuje program zasadnutia 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Finančná správa 
5. Futbalové ihrisko 

6. Chodník projekt 

7. Obecné záležitosti 
8. Diskusia 

9. Záver 
 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Gabriel Reňo, poslanec OZ  

Alica Honyáková, poslanec OZ  

 

Informácia o rozsudku v mene Slovenskej republiky 

 

Starostka informovala poslancov o rozsudku v mene Slovenskej republiky zo dňa 

18.06.2018, doručené obci 06.08.2019 v ktorom obžalovaný László Lakatos a Ing. 

Peter Jacko nakoľko skutok nie je trestným činom a podľa §288 ods.3 tr.por. súd 

poškodenú obec Ruská n nárokom na náhradu škody odkazuje na civilný proces. 

Starostka dala hlasovať či obec Ruská má podať nárok na náhradu škody na civilný 

súd. 
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Hlasovanie 2 : 

Za- 6 poslanci, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  24/8/2019 

Schválené hlasovaním č.2/8/2019 
Poslanci jednohlasne súhlasili s podaním na civilný súd na náhradu škody, ktorá 

vznikla obci Ruská v zmysle znaleckého posudku znalkyne Ing. Mandulovej vo výške 
19 002,16 EUR 

 

Bod č.4 – Finančná správa 

Starostka informovala poslancov o finančnej situácií obce. Stav pokladne ku dňu 

12.08.2019- 329,50 EUR, stav účtov: 

b.ú. 5001- 62 514,25 EUR 

b.ú. 0008- 1886,80 EUR 

b.ú. 6004- 282,31 EUR 

b.ú. 9002- 1220,41 EUR 

/podrobný rozpis finančnej situácie tvorí prílohu č.1 zápisnice/ 

Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené. 

 

Bod č.5 – Futbalové ihrisko 

Pani starostka informovala poslancov o postupnom odkúpení pozemkov na 

futbalovom ihrisku. Nakoľko poslanci nemali žiadne námietky proti odkúpeniu 

pozemkov na futbalovom ihrisku , tak pani starostka poprosila poslancov aby sa 

hlasovalo nakoľko do kúpnej zmluvy je potrebné uviesť uznesenie. Podľa 

špecifikácie mena, adresy,  výmery pozemku a hodnoty pozemku tvorí príloha. 

Hlasovanie 3 : 

Za- 6 poslanci, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  25/8/2019 

Schválené hlasovaním č.3/8/2019 o postupnom  

odkúpení pozemkov na futbalovom ihrisku 
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Bod č.6 – Chodník 
 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1 
Dátum vyhlásenia: 26.06.2019 
Typ výzvy: Otvorená 
Termín na predloženie žiadostí: 1. kolo: 09.09.2019, 2. kolo: 11.11.2019 

Výška dotácie: minimálna výška projektu nie je stanovená, max. na projekt 1.425 mil. 

EUR 
Alokácia pre výzvu: 12 405 882,35 EUR 
Spolufinancovanie: 5 % 
Oprávnené územie: celé územie SR s výnimkou bratislavského samosprávneho kraja 
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou MRK v Atlase RK, príloha výzvy 

 

  Bol, vypísaný projekt na rekonštrukciu chodníkov po preštudovaní 

parametrov podľa výzvy sme došli k názoru, že popri chodníku sa nemôžu budovať 

odvodňovacie kanály nakoľko daní benchmark nepostačuje na túto výstavbu. 
V obci máme všetky chodníky vyasfaltované, preto nie je potrebné tieto chodníky 

rozbiť, nakoľko projekt ukladá vybudovanie chodníkov od základov. Podľa 
vyjadrenia poslancov momentálne chodníky nie sú v takom stave, že by ich trebalo 

opravovať. Nám by bol vhodní taký projekt, kde by sme mohli vybudovať všetky 

odvodňovacie kanály v obci. 
 

Hlasovanie 4 : 

Za- 0 poslanci, proti- 6, držal sa- 0 

Uznesenie č.  26/8/2019 

Schválené hlasovaním č.4/8/2019 
 

Bod č.7 – Obecné záležitosti  

Kultúrny dom – strecha  

 Pani starostka informovala poslancov o havarijnom stave strechy, nakoľko 

sú v štádiu riešenia finančné prostriedky z Maďarska. Bola sa informovať 

o možnosti výberu úveru v Prima Banke. Po preštudovaní hospodárskeho výsledku 

obce nám Prima Banka vyhotovila ponuku na úver s 1% úrokom. 

Bod č.8 - Diskusia 

Pani starostka informovala poslancov o aktuálnom stave Afrického moru ošípaných 

(AMO), pre ktoré bolo vydané opatrenie, nakoľko sa v blízkosti 10km  nachádza 

zóna nákazu ošípaných Africkým morom (AMO) 
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Pani starostka informovala poslancov aj o blížiacom sa programe družobných obcí 

v Maďarsku a na Ukrajine. Vyzvala poslancov aby jej dali vedieť informáciu 

o účasti na týchto akciách. 

- 07 - 08.09.2019 – Czászlóc – Szerednye 

- 14.09.2019 – Aldebrő 

Na konci diskusie poslanec T. Biláz navrhol aby vec ohľadom poslanca L.Lakatosa 

bolo prejednané aj s právnikom. 

7. Záver 

Starostka obce sa poďakovala poslancom a prítomným hosťom  za účasť 
a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala: Bettina Szopková                                 

 

Overovatelia zápisnice: 

Alica Honyáková .................................. 

Gabriel Reňo ..................................... 

 

 

V Ruskej, dňa 15.08.2019 

                                              

 
        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 
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