
    OBEC RUSKÁ  
 

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 03.09.2020 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 17.40-19.30 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 
neprítomný  

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.40-19.30 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 17.40-19.30 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 
neprítomný 

 

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 
neprítomný  

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.40-19.30 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 3. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomný boli 4 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. Povodňový plán záchranných prác obce Ruská 

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. Povodňový plán záchranných prác obce Ruská 

6. Obecné záležitosti 

7. Diskusia 

8. Záver 

 
 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 35 /3/2020 

Schválené hlasovaním č.1/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Obecné záležitosti 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Alica Hornyáková, poslanec OZ  

Krisztián Üveges, poslanec OZ  

 

Hlasovanie 2: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 36 /3/2020 

Schválené hlasovaním č.2/3/2020 
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Bod č.4 – Zvyšovanie energetickej náročnosti obecného domu 

 

a.)  Rekonštrukcia obecného úradu 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že obecný úrad dostala zmluvu od 

Envirofondu na výmenu strechy na obecnom úrade. Ďalej je potrebné vložiť 5% 

vlastný vklad. Starostka ďalej informovala poslancov aj o tom, že do konca 

novembra, musí byť strecha vymenená, nakoľko je to v zmluve. 

Starostka informovala poslancov aj o tom, že by bolo dobré vybrať úver, nakoľko 

tých zvyšných EUR musí zaplatiť obec z vlastných peňazí.  

 

Bod č.5 – Povodňový plán záchranných prác 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie Povodňového plánu záchranných prác 

 

Hlasovanie 3: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 37 /3/2020 

Schválené hlasovaním č.3/3/2020 

 

 

 

Bod č.6 – Obecné záležitosti 

 
Zberný dvor  

- Starostka informovala poslancov o tom, že verejné obstarávanie na odpad aj 

na stavbu bola zrušená, nakoľko sa našli chyby, nezrovnalosti vo verejnom 

obstarávaní 

- Verejné obstarávanie prebrala iná osoba, ktorá vykonáva VO 

 

Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia MŠ 

- Pani starostka informovala poslancov že, obec musí prijať uznesenie o tom, 

že má 5% vlastný vklad  

Hlasovanie 4: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 38 /3/2020 

Schválené hlasovaním č.4/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje uznesenie o 5% vlastnom 

vklade 

 

- Firma EXTERIA ponúkla služby, ktorá vykonáva BOZP, vypracovanie 

smerníc za cenu EUR na rok 
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- Ďalej pani starostka informovala poslancov aj o tom, že obec dostala viacero 

pozvánok na dni obce do Maďarska, ale kvôli pandémií COVID-19 sa obec 

nevie zúčastniť. 

- Ďalej odznela aj téma Deň dôchodcov, že čo by bolo treba dať ako darček. 

 

 

Bod č.8 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Alica Hornyáková  .................................. 

Kistián Üveges   ..................................... 

 

 

 

V Ruskej, dňa 07.09.2020 

 

 

        Erika Lakatošová 

           starostka obce 
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