OBEC RUSKÁ

ZÁPISNICA
z 1. u s t a n o v u j ú c e h o z a s a d n u t i a
Obecného zastupiteľstva v Ruskej konaného dňa 06.12.2018
------------------------------------------------------------------------------------Prezentácia riadnych členov orgánu
Meno
Funkcia
Prítomnosť
Biláz Tomáš
Volený
člen prítomný
samosprávy
Hornyáková
Volený
člen prítomná
Alica
samosprávy
Lakatos László Volený
člen neprítomný
samosprávy
Majoros
Volený
člen prítomný
Ladislav
samosprávy
Reňo Gabriel
Volený
člen prítomný
samosprávy
Szopko Ľuboš Volený
člen prítomný
samosprávy
Üveges
Volený
člen prítomný
Kristián
samosprávy

Čas
17.00-20.00
17.00-20.00
Ospravedlnený
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

Priebeh jednania
Bod. č.1- a.) Otvorenie
Úvodom zaznela Štátna hymna. Pani starostka Erika Lakatošová privítala
prítomných poslancov, predsedu miestnej volebnej komisie a hostí na
ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ruskej ( ďalej len OZ ). Boli
prítomní 6 zvolení poslanci, zasadnutie bolo zahájené a uznášania schopné.
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b.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Denisa Gilányiová.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Alica Hornyáková, poslankyňa OZ
Tomáš Biláz, poslanec OZ
Hlasovanie 1:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 1/1/2018
Schválené hlasovaním č. 1/1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská
Schvaľuje overovateľov zápisnice pani Alicu Hornyákovú, poslankyňu OZ
a Tomáša Biláza, poslanca OZ.
c.)

Oznámenie o výsledkoch komunálnych volieb 2018 v obci Ruská

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Ruská oboznámil všetkých
prítomných Ladislav Gálya, predseda miestnej volebnej komisie. Skonštatoval, že
starostkou obce naďalej zostáva Erika Lakatošová s platným hlasom v počte 228.
Výsledky volieb zo dňa 10.11.2018 sú prílohou č. 1 zápisnice.

d.)

Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce

Novozvolená starostka obce Erika Lakatošová zložila sľub predsedovi
volebnej komisie p. Ladislavovi Gályovi, ktorý jej odovzdal Osvedčenie o zvolení
za starostku. Po zložení sľubu p. Erika Lakatošová pokračovala vo vedení
ustanovujúceho zasadnutia OZ.
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e.)

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Starostka obce prečítala novozvoleným poslancom Sľub poslanca. Poslanci
tento sľub zložili slovíčkom „ sľubujem“ a svojim podpisom.
f.) Príhovor starostky obce
Po zložení sľubu poslancov pani starostka predniesla slávnostný príhovor.
Príhovor tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 2
Hlasovanie 2:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 2/1/2018
Schválené hlasovaním č. 2/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Erika Lakatošová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu
obce
1. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca
Obecného zastupiteľstva :
Biláz Tomáš – Ruská č.54
Hornyáková Alica – Ruská č.108
Majoroš Ladislav, Ing. – Ruská č.143
Reňo Gabriel – Ruská č.98
Szopko Ľuboš – Ruská č.165
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Üveges Kristian – Ruská č.91

2. Schválenie programu rokovania
P r o g r a m:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
4. Určenie platu starostu obce.
5. VZN o daní zo stavieb a nehnuteľností
6. Diskusia.
7. Záver.
Hlasovanie 3:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 3/1/2018
Schválené hlasovaním č. 3/1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská
Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
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3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
4. Určenie platu starostu obce.
5. VZN o daní zo stavieb a nehnuteľností
6. Diskusia.
7. Záver.
3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce uviedla, že podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa musí určiť jeden poslanec, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Starostka navrhla za takého poslanca Ing. Ladislava Majorosa.
Ďalej OZ sa zhodlo na zriadení komisií:
Komisia verejného poriadku:
Člen OZ: Tomáš Biláz
2. člen OZ: Kristián Üveges
Vonkajší člen: Barnabáš Fuksz
Komisia pre verejný záujem:
Člen OZ: Ladislav Majoros
2.člen OZ: Ľuboš Szopko
Vonkajší člen: Ladislav Gálya
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4
Hlasovanie 4:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 4/1/2018
Schválené hlasovaním č. 4/1/2018
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Obecné zastupiteľstvo obce Ruská
poveruje
poslanca Ing. Ladislava Majorosa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

a.) Menovanie zástupcu starostky
Za zástupcu starostky si pani starostka zvolila p. Gabriela Reňa. Funkciu
zástupcu starostu
p. Reňo prijal.
4. Určenie platu starostky obce
Pani starostka konštatovala, že OZ je kompetentné v súlade so zákonom253/1994
Z. z v znení neskorších zmien a doplnkov určiť plat starostu.

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5
Hlasovanie 5:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 5/1/2018
Schválené hlasovaním č. 5/1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v
rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom uznesenie č. 3/2018 zo dňa
06.12.2018 / plný úväzok/ mesačný plat starostke obce Ruská Erika Lakatošovej
vo výške 1746 €.

6

OBEC RUSKÁ

Ďalej pán Reňo, poslanec OZ navrhol zvýšenie mesačného platu starostky o 15%,
ktorá činí 262,-€. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom pána poslanca
Reňa.

5. VZN o daní zo stavieb a nehnuteľnosti
Poslanci sa zhodli na tom ,aby tento bod zápisnice bol odročený na ďalšie
zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 14.12.2018.

6. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.

7. Záver
Pani starostka ešte raz poblahoželala poslancom k ich zvoleniu, poďakovala sa
všetkým prítomným za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:
Alica Hornyáková ........................................................
Tomáš Biláz

.......................................................

Erika Lakatošová
starostka obce

V Ruskej, 9.12.2018
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