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Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 18.06.2021 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 19.15-20.20 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.15-20.20 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.15-20.20 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.15-20.20 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 

neprítomný  

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 

neprítomný 19.30-20.20 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.15-20.20 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 3. mimoriadnom 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 preklenovacieho úveru 

5. Obecné záležitosti 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

 

 



    OBEC RUSKÁ  
 

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 preklenovacieho úveru 

5. Obecné záležitosti 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 58 /3/2021 

Schválené hlasovaním č.1/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Prejednanie preklenovacieho úveru 

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:  

Gabriel Reňo, poslanec OZ  

Kristián Üveges, poslanec OZ  

 

 

Hlasovanie 2: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 2 

Uznesenie č. 59 /3/2021 

Schválené hlasovaním č.2/3/2021 
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Bod č.4 – Prejednanie preklenovacieho úveru 

Pani starostka informovala prítomných poslancov o tom, že sa začali práce 

ohľadom zberného dvora. Pri stavebných prácach nastali problémy, nakoľko 1 

meter pod zemou sa nachádza betón, ktorý je vyššie ako cestný kanál. Preto sa 

tento betón musí vybrať zo zeme, nakoľko keď tam ostane všetok voda po daždi 

bude stekať na cestu.  

Ďalej pani starostka informovala poslancov, že firma sa pokúsi čo najlacnejšie 

zohnať stavebný materiál na výstavbu zberného dvora, nakoľko celkové náklady sú 

Eur ale cena stavebných materiálov sa dosť zvýšila. Firma poprosila poslancov aby 

aspoň Eur odsúhlasili za prácu a nákup nafty. 

Firma, ktorá má na starosť stavebné práce okolo zberného dvora, bude každý 

mesiac fakturovať. Práce by sa mali skončiť do 31. októbra 2021. 

Pani starostka informovala poslancov, že obec musí požiadať banku o preklenovací 

úver nakoľko tento projekt je pred financovaní a obec musí najprv zaplatiť faktúru 

dodávateľovi a potom musí požiadať Ministerstvo vnútra SR o refundáciu týchto 

nákladov. Preto pani starostka poprosila prítomných poslancov aby odsúhlasili 

preklenovací úver vo výške Eur, ktoré navrhol hlavný kontrolór obce. 

Diskutovalo sa aj o tom, že by sa mal vybrať vyšší úver ale nakoniec sa poslanci 

zhodli na výške preklenovacieho úveru. 

Poslanci poprosili ešte pani starostku aby sa spýtala banky na všetky potrebné 

informácie ohľadom tohto úveru. 

 

 Hlasovanie 3: 

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

Uznesenie č. 60 /3/2021 

Schválené hlasovaním č.3/3/2021 

Poslanci jednohlasne súhlasili s preklenovacím úverom vo výške 100 000 Eur  

 

 

Bod č.5 – Obecné záležitosti 

Pani starostka informovala poslancov, že mulčovač, ktorú objednala obec na 

kosenie verejných priestranstiev v piatok aj doručili a aj bola zaškolená jedna osoba 

na používanie tohto stroja. 

Ďalej pani starostka informovala poslancov, že firma Výtlky, s.r.o. upravila cestu 

na cintorín ale použili o 8 vriec viac asfaltu ako predpokladali, že treba, nakoľko 

jamy boli dosť veľké. Preto pred kostolom sa už jamy neupravili. Pani starostka 

dala naceniť tieto úpravy jám a po zaslaní cenovej ponuky sme skonštatovali, že je 
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to dosť vysoká cena na tie 3 výtlky. Preto tieto jamy budú upravené cestnou 

dopravou. 

 

 
 

 

Bod č.6 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

Bod č.7 – Záver 

 
 Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na online zasadnutí 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Kristián Üveges  ..................................... 

 

 

 

V Ruskej, dňa 21.06.2021 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 

 

 


