OBEC RUSKÁ

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej
zo dňa 09.03.2021
Prezencia riadnych členov orgánu
Meno
Alica
Hornyáková
Ladislav
Majoroš
Reňo Gabriel
Ľuboš Szopko
László Lakatos
Tomáš Biláz
Kristián Üveges

Funkcia
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy

Prítomnosť

Čas

prítomná

17.30-19.30

prítomný

17.30-19.30

prítomný

17.30-19.30

prítomný

17.30-19.30

prítomný

17.40-19.30

prítomný

17.30-19.30

prítomný

17.30-19.30

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – neprítomný
Priebeh jednania
Bod. č.1- Otvorenie
Starostka privítala poslancov na 1. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomný boli 7 poslanci, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pani starostka
informovala poslancov o bode programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Prejednanie zavedenia optiky do obce
Povodňový plán obce – súhlasné stanovisko
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver
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Bod č.2- Schválenie programu
Pani starostka informovala poslancov o bode programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Prejednanie zavedenia optiky do obce
Povodňový plán obce – súhlasné stanvisko
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia.
Hlasovanie 1:
Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 50 /1/2021
Schválené hlasovaním č.1/1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Prejednanie zavedenia optiky do obce
Povodňový plán obce – súhlasné stanvisko
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ľuboš Szopko, poslanec OZ
Krisztián Üveges, poslanec OZ
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Hlasovanie 2:
Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 51 /1/2021
Schválené hlasovaním č.2/1/2021

Bod č.4 – Finančná správa
Starostka informovala poslancov o finančnej situácií obce. Stav pokladne ku dňu
09.03.2021 je EUR
Stav účtov :
b.ú. 5001 –EUR
b.ú. 0008 –EUR
b.ú. 6004 –EUR
b.ú. 9002 –EUR
/ podrobný rozpis finančnej situácie tvorí prílohu č.1 zápisnice /
Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené.
Bod č.5 – Prejednanie zavedenia optiky do obce
Pani starostka informovala poslancov o ponuke s ktorou prišiel spoločnosť Dalnet,
s.r.o. Jedná sa o zavedenie optiky do obce. Spoločnosť by potrebovala minimálne
40 domácností na to aby sa optika mohla natiahnuť do obce. Obec by mala internet
na 5 rokov zadarmo. Nájomnú zmluvu už obci zaslali.
/nájomná zmluva tvorí prílohu č.2 zápisnice/

Hlasovanie 3:
Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 52 /1/2021
Schválené hlasovaním č.3/1/2021
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Bod č.6 – Povodňový plán obce – súhlasné stanovisko
Pani starostka informovala poslancov o tom, že obec má vypracovaní povodňový
plán obce v ktorom sú zhrnuté všetky potrebné informácie v prípade potreby.
Členovia komisie sú pani starostka, 4 poslanci a jeden externí člen.
Hlasovanie 4:
Za- 6 poslancov, proti- 1, držal sa- 0
Uznesenie č. 53 /1/2021
Schválené hlasovaním č.4/1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská berie na vedomie súhlasné stanovisko
povodňového plánu obce

Bod č.7 – Obecné záležitosti
-

-

-

-

Pani starostka informovala prítomných poslancov o rekonštrukcií kultúrneho
domu. Rekonštrukcia je financovaná z prostriedkov nenávratnej finančnej
výpomoci od Ministerstva financií SR. Rekonštrukcia sa vykonáva vo veľkej
sále kultúrneho domu. Zatiaľ je zavedené centrálne kúrenie. Tieto
rekonštrukcie sme museli uhradiť ešte koncom decembra 2020, nakoľko sa
to nesmie preniesť na rok 2021.
Ďalej pani starostka informovala poslancov aj o tom, že obec dostala ponuku
od firmy Asistent partners, s.r.o., ktorá vykonáva pracovnú zdravotnú
službu.
Cena : EUR + DPH –EUR / rok
Firma bude vykonávať všetky potrebné dokumentácie ohľadom
preventívnych prehliadok zamestnancov.
Ďalej obec dostala aj ďalšiu ponuku ohľadom aktualizovaných dokumentov
na webovej stránke obce, kde by občania mali možnosť nájsť všetky
potrebné dokumenty na stiahnutie.
Cena : EUR/mesačne
Ďalej pani starostka informovala poslancov aj o tom, že projekt na zateplenie
budovy je podané na Envirofond.
Ďalej dotácia od Kultminor vo výške EUR sa bude musieť vrátiť, nakoľko
obec nemala možnosť využiť túto dotáciu z dôvodu pandémie.
Ďalej obec dostala žiadosť od občana, ktorí prosí obec o vytvorenie sauny na
miestnom športovom ihrisku. Poslanci súhlasili s vybudovaním sauny na
športovom ihrisku, nakoľko je to veľmi dobrá možnosť. Nakoľko to nie je
lacná zábava, obec by musela zaviesť poplatok za využívanie sauny, ktorá
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-

-

by kryla všetky výdavky tejto služby. Poslanec Reňo dal návrh aby sa na
túto žiadosť zaslala odpoveď ohľadom toho, že obec sa s tým zaoberala.
Ďalej by bolo dobre podať projekt na rekonštrukciu budovy na futbalovom
ihrisku, nakoľko je to vo veľmi zlom stave. Ale najprv by sa museli
vysporiadať pozemky na ktorom je postavená budova.
Poslanci navrhli, aby sa formou zámennej zmluvy vymenili pozemky ak je na
to možnosť. Podľa starostky by po prvé obec musela kúpiť pozemky, keďže
obec nemá vo vlastníctve.
Zásady odmeňovania poslancov
Pani starostka informovala poslancov, že zásady odmeňovania poslancov sa
mení na výšku EUR/zasadnutie.
/Zásady odmeňovania tvorí prílohu zápisnice č.3/

Bod č.8 – Diskusia
Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli

Zapísala : Bettina Szopková
Overovatelia zápisnice :

Ľuboš Szopko ..................................
Kistián Üveges .....................................

V Ruskej, dňa 15.03.2021

Erika Lakatošová
starostka obce
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