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Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 24.09.2019 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
neprítomná ospravedlnená 

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 17.30-19.00 

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 – neprítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 9. 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. Prejednanie dňa dôchodcov 

5. Obecné záležitosti 

6. Diskusia 

7. Záver 
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Bod č.2- Schválenie programu 

 
Pani starostka informovala poslancov o bode programu.  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Prejednanie dňa dôchodcov 

5. Obecné záležitosti 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

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

Uznesenie č. 27 /9/2019 

Schválené hlasovaním č.1/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Prejednanie dňa dôchodcov 

5. Obecné záležitosti 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Tomáš Biláz, poslanec OZ  

Ľuboš Szopko, poslanec OZ  

 

Bod č.4 – Deň dôchodcov – prejednanie 
 

Starostka navrhla dátum realizácie dňa dôchodcov : 26.10.2019 o 14.00 hod nakoľko 

október je mesiacom úcty k starším. Ako darček poslanec T.Biláz navrhol darčekový 

košík s kozmetickými výrobkami v hodnote  EUR 

Program: vystúpenie detí z MŠ, skupina Beyle, Bagonyi Janika, Bernáth Fulajtár 

Občerstvenie: predjedlo, kuracie stehná plnené s ryžou, plnená kapusta a zákusky, 

sladké pečivo, alkoholické a nealkoholické nápoje, káva. 
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Hlasovanie 2: 

 

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

Uznesenie č.28/ 9/2019 

Schválené hlasovaním č.2/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

- Termín realizácie dňa dôchodcov – 26.10.2019 o 14.00 hod 

- Darčeky pre dôchodcov 

- Formy občerstvenia 

- Program podujatia 

 

Bod č.5 – Obecné záležitosti 

 
 Starostka informovala poslancov o vydaní Almanachu, pre ktoré sa museli 

urobiť fotografie o poslancoch aby sme mohli preposlať organizácii na vytvorenie 

tohto almanachu. 

 

 Ďalej starostka informovala poslancov aj o tom, že pozemky na futbalovom 

ihrisku sú už vybavené a onedlho budú majetkom obce. Ďalej amfiteáter sa môže ďalej 

robiť nakoľko pozemok na ktorom stojí je už vo vlastníctve obce.  

 

 Ďalej starostka informovala, že od Prima Banky Slovensko dostala ponuku na 

úver s 1% úrokom na rok. Tieto peniaze by obec dala na rekonštrukciu strechy 

kultúrneho domu na koľko je vo veľmi zlom stave.  

 

 Poslanci navrhli aby sa na strechu pozrel aj statik, keďže nevieme presnú cenu 

na rekonštrukciu  strechy. Predbežným vyčíslením ceny na rekonštrukciu strechy by 

sme mohli postupovať pri výbere úveru na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu a 

zvyšné peniaze vložiť na rekonštrukciu dolnej časti chodby. 

V prípade ak peniaze nebudú potrebné, nakoľko sa rieši dotácia z Maďarska na 

rekonštrukciu strechy, tak v takom prípade by sa peniaze vrátili. 

 

Hlasovanie 3: 

 

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

Uznesenie č.29/9/2019 

Schválené hlasovaním č. 3/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje  

 

- Možnosť výberu úveru na rekonštrukciu strechy 

- Návrh aby strecha bola pozretá aj statikom na predbežné vyčíslenie 

ceny.  
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Bod č.6 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

Bod č.8 – Záver 

 
 Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Tomáš Biláz .................................. 

Ľuboš Szopko ..................................... 

 

 

 

V Ruskej, dňa 25.09.2019 

 

 

 

                 Erika Lakatošová 

                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


