OBEC RUSKÁ

ZÁPISNICA
z 2. z a s a d n u t i a
Obecného zastupiteľstva v Ruskej konaného dňa 14.12.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentácia riadnych členov orgánu
Meno
Funkcia
Biláz Tomáš
Volený
člen
samosprávy
Hornyáková
Volený
člen
Alica
samosprávy
Lakatos László
Volený
člen
samosprávy
Majoros
Volený
člen
Ladislav
samosprávy
Reňo Gabriel
Volený
člen
samosprávy
Szopko Ľuboš
Volený
člen
samosprávy
Üveges Kristián Volený
člen
samosprávy

Prítomnosť
prítomný

Čas
18.40-19.20

prítomná

17.05-19.20

prítomný

17.05-19.20

prítomný

17.05-19.20

prítomný

17.05-19.20

prítomný

17.05-19.20

prítomný

17.05-19.20

1. Otvorenie
Pani starostka Erika Lakatošová privítala prítomných poslancov. Boli prítomní
5 poslanci, zasadnutie bolo zahájené a uznášania schopné.
2. Schválenie programu rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu poslanca
5. VZN o miestnych daniach a komunálnom odpade
6. Rozpočet na rok 2019
7. Obecné záležitosti
8. Diskusia
9. Záver
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Hlasovanie 1:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 6/2/2018
Schválené hlasovaním č. 1/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská
Schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu poslanca
5. VZN o miestnych daniach a komunálnom odpade
6. Rozpočet na rok 2019
7. Obecné záležitosti
8. Diskusia
9. Záver

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Denisa Gilányiová.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ladislav Majoros, poslanec OZ
Ľuboš Szopko, poslanec OZ
Hlasovanie 2:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 7/2/2018
Schválené hlasovaním č. 2/2/2018
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4. Zloženie sľubu poslanca
Pani starostka privítala na zasadnutí OZ pána Lászla Lakatosa, ktorý bol zvolený
na voľbách dňa 11.11.2018 za poslanca . Pán Lakatos sa z osobných dôvodov
nemohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Starostka obce prečítala
novozvolenému poslancovi SĽUB poslanca. Pán poslanec tento sľub zložil
slovom „sľubujem“ a potvrdil svojim podpisom.

5. VZN o miestnych daniach a komunálnom odpade
Komunálny odpad
Starostka obce podala informácie pre poslancov OZ o kompostárni na biologický
odpad. Ďalej uviedla, že dostala list od firmy Fúra s.r.o., že od budúceho roka,
t.j. 2019 bude odvoz KO drahší o 20%, a bude ešte drahší, keď separovaný
odpad nepresiahne 10% hmotnosti odvozu KO. Taktiež v plnení rozpočtu obce
na rok 2018 vidíme, že náklady na vývoz KO sú oveľa vyššie ako príjmy za
vývoz KO. Na vývoz KO sme v roku 2018 minuli 7.525,48 €. Z toho vyplýva, že
poplatok na 1 občana vychádza na 12,13 €. Starostka obce navrhuje prejednanie
poplatku o zvýšenie vývozu KO. Na základe prijatého zákona obec v žiadnom
prípade nemôže doplácať za odvoz KO. Koľko zaplatíme za odvoz, toľko
poplatkov musí byť vyzbierané aj od občanov obce. Keď sa občania nebudú
snažiť čím viac separovať, tak v nasledujúcom roku bude zvýšenie odvozu za
KO .
Pán poslanec Tomáš Biláz podľa týchto informácií navrhol zvýšenie poplatku
z terajších 5,- € na 7,50 € - t.j. 2,50 € zvýšenie. Poslanci súhlasili s návrhom pána
Biláza.
Ďalej starostka uviedla, že každému poslancovi bol zaslaný e-mailom Návrh
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO. Poslanci jednohlasne
súhlasili s návrhom starostky o minimálne zvýšenie daňovej sadzby na jednotlivé
pozemky (viď prílohu zápisnice VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO)
Hlasovanie 3:
Za: 7
Proti: 0
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Neprítomný: 0
Uznesenie č. 8/2/2018
Schválené hlasovaním č. 3/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej jednohlasne súhlasí s návrhom VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO.

6. Rozpočet obce na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zaslaný e-mailom každému poslancovi, aby mali
možnosť preštudovať jednotlivé položky. Poslanci jednohlasne súhlasili
s návrhom rozpočtu na rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:4
Za: 7
Proti: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 9/2/2018
Schválené hlasovaním č. 4/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej súhlasí s rozpočtom obce na rok 2019 bez výhrad.

7. Obecné záležitosti
- Starostka obce podala informácie pre poslancov OZ o kompostárni na
biologický odpad.
8. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.

7. Záver
Pani starostka poďakovala sa všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Majoros ........................................................
Ľuboš Szopko .......................................................

Erika Lakatošová
starostka obce

V Ruskej, 20.12.2018
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