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Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 02.06.2020 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 17.20-18.30 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.20-18.30 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.20-18.30 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.20-18.30 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.20-18.30 

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 
neprítomný  

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 17.30-18.30 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 2. 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. Zvyšovanie energetickej náročnosti obecného domu 

5. Prerokovanie poistnej zmluvy na všetky nehnuteľnosti 

6. Obecné záležitosti 

7. Diskusia 

8. 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. Zvyšovanie energetickej náročnosti obecného domu 

5. Prerokovanie poistnej zmluvy na všetky nehnuteľnosti 

6. Obecné záležitosti 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 5 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 33 /2/2020 

Schválené hlasovaním č.1/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Zvyšovanie energetickej náročnosti obecného domu 

5. Prerokovanie poistnej zmluvy na všetky nehnuteľnosti 

6. Obecné záležitosti 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Ladislav Majoros, poslanec OZ  

Gabriel Reňo, poslanec OZ  

 

Bod č.4  – Zvyšovanie energetickej náročnosti obecného domu 
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a.)  Rekonštrukcia obecného úradu 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že na obecnom úrade sa bude meniť 

strecha, nakoľko obec dostala dotáciu z Envirofondu vo výške  EUR.- 

Prvoradé je vymeniť strechu na obecnom úrade, keďže na viacerých miestach 

zateká voda. Pani starostka oboznámila poslancov o Cenových ponukách, ktoré 

firmy ponukli. 

Ďalej pani starostka poprosila poslancov aby sa dohodli či zvyšných  EUR.- 

zaplatili splátkami alebo by obec vybrala ÚVER v Banke s 1% úrokom. 

Ďalej poslanci boli informovaný aj o tom, že na účte máme toľko peňazí aby sme 

zvyšných EUR zaplatili splátkami. 

 

b.) Zberný dvor 

Starostka informovala poslancov, že na polícii je uzavreté podanie ohľadom 

Zberného dvora. 

 

Ďalej potrebujeme uznesenie o tom, že máme dostatok finančných prostriedkov na 

úhradu 

 

Bod č.5 – Prerokovanie poistnej zmluvy na všetky nehnuteľnosti 

 

Starostka oboznámila poslancov o poistnej zmluve na nehnuteľnosti na futbalovom 

ihrisku, kde výška poistného by vyšla na jeden rok cca  EUR.- keďže celková 

hodnota majetku na futbalovom ihrisku je  EUR.- 

 

Hlasovanie 2: 

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

Uznesenie č. 34 /2/2020 

Schválené hlasovaním č.2/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje poistné nehnuteľnosti na futbalovom 

ihrisku. 

 

Bod č.6 – Obecné záležitosti 

 

- VI. Dobófeszt – Starostka informovala prítomných poslancov, že nebudú 

poskytnuté žiadne finančné prostriedky na VI. Dobófeszt, kvôli COVID-19 

- Bethlen pályázat – neposkytnuté fin. prostriedky  

- 
- Obnova vnútornej časti Materskej školy bola dokončená. Celá vnútorná čast 

MŠ je obnovená. 

- NAFTA a.s. - ????? 

 EUR.- na kladenie vencov kostole
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- Eustream – ponúkla dotáciu vo výške  EUR.- z ktorých urobíme výsedy na 

futbalovom ihrisku. 

- Obec dostala opatrenie ohľadom psov na čísle domu 133 

- Na cintoríne bola vytvorená nová studňa, nakoľko obyvatelia nemali 

možnosť napustiť vodu na cintoríne. 
 

 

 

 

Bod č.7 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

Bod č.8 – Záver 

 

 Starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila 
 

 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

László Lakatos   ..................................... 

 

 

 

V Ruskej, dňa 04.06.2020 

 

 

        Erika Lakatošová 

           starostka obce 
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