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Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 30.06.2021 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 19.10-20.30 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.10-20.30 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 

neprítomný 
 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.10-20.30 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 

neprítomný  

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.10-20.30 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 19.10-20.30 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 4. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomný boli 5 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. Záverečný účet 

5. Obecné záležitosti – Deň obce a deň detí  

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. Záverečný účet 

5. Obecné záležitosti – Deň obce a deň detí  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

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

Uznesenie č. 61 /4/2021 

Schválené hlasovaním č.1/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Záverečný účet 

5. Obecné záležitosti – Deň obce a deň detí  

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  

Ladislav Majoros, poslanec OZ  

 

 

Hlasovanie 2: 

Za- 3 poslancov, proti- 0, držal sa- 2 

Uznesenie č. 62 /4/2021 

Schválené hlasovaním č.2/4/2021 
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Bod č.4 – Záverečný účet obce 2020 

 

Záverečný účet obce bol poslancom zaslaný emailom. Každý poslanec mal 

možnosť sa do toho pozrieť a prípadné chyby nedostatky dať opraviť. Všetky 

možné nedostatky a chyby sme opravili.  

Hlasovanie 3: 

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

Uznesenie č. 63 /4/2021 

Schválené hlasovaním č.3/4/2021 

Berie na vedomie 

1. Záverečný účet obce 2020 

 

 

Bod č.5 – Obecné záležitosti – Deň obce a deň detí - INTERREG 

 

Pani starostka informovala poslancov o projekte INTERREG v rámci ktorej 

musíme usporiadať Deň obce ako aj deň detí. Na tento projekt je potrebné ešte 

doplniť ďalšie veci, ktoré sú nevyhnutné. Musí sa otvoriť nový účet nakoľko tento 

projekt musíme usporiadať z našich finančných prostriedkov + 5% vlastný vklad 

a potom sa tieto výdavky vrátia. V podstate je to pred financovaný projekt. 

Pani starostka informovala poslancov aj o tom, že nechce aby tento festival prilákal 

veľmi veľa ľudí, nakoľko v takejto pandemickej situácii nám vôbec nechýba aby 

niečo bolo. 

Starostka poprosila poslancov aby sa dohodli, koho pozveme ako vystupujúcich.  

Pán poslanec Majoros navrhol divadlo Thália, nakoľko v poslednej dobe sme 

nemali možnosť ísť na divadelné predstavenie. Poslanci ďalej navrhli skupinu 

Jump Rock Band.  

Ďalej sa pani starostka opýtala poslancov o tom akým spôsobom urobíme 

občerstvenie pre občanov obce 

Pán poslanec Biláz navrhol aby sa teraz nerozdávali v celej obci lístky na 

občerstvenie ale len tým, ktorí sa zúčastnia podujatia.  

Poslanci sa dohodli na dátume 14. august 2021   

O ďalších náležitostiach sa bude rokovať na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

  

Bod č.6 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 
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Bod č.7 – Záver 

 
 Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Ladislav Majoros  ..................................... 

 

 

 

V Ruskej, dňa 05.07.2021 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 


