OBEC RUSKÁ

ZÁPISNICA
z 3. riadneho z a s a d n u t i a
Obecného zastupiteľstva v Ruskej konaného dňa 9.3.2019
-------------------------------------------------------------------------------------

Prezentácia riadnych členov orgánu
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prítomná
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prítomný
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prítomný

Volený
samosprávy
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samosprávy
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samosprávy
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prítomný
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prítomný
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prítomný

Volený
samosprávy
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Meno
Alica
Hornyáková
Ladislav
Majoroš
Reňo Gabriel

Funkcia
Volený
samosprávy
Volený
samosprávy
Volený
samosprávy

Ľuboš Szopko
László Lakatos
Tomáš Biláz
Kristián Üveges

Čas
17.0020.10
17.0020.10
17.0020.10
17.0020.10
17.0020.10
17.0020.10
17.1521.00

1. Otvorenie
Pani starostka Erika Lakatošová privítala prítomných poslancov na 3. riadnom
zasadnutí OZ. Boli prítomní všetci poslanci, zasadnutie bolo zahájené a uznášania
schopné.

2. Schválenie programu rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Obecné záležitosti
5. Diskusia
6. Záver
Pani starostka predložila poslancom program zasadnutia. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie 1:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 10/3/2019
Schválené hlasovaním č. 1/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Obecné záležitosti
5. Diskusia
6. Záver

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Denisa Gilányiová.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
László Lakatos, poslanec OZ
Gabriel Reňo, poslanec OZ
Hlasovanie 2:
Za: 6
Proti: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 11/3/2019
Schválené hlasovaním č. 2/3/2019
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4. Obecné záležitosti
a)
verejné obstarávanie Zberný dvor Ruská – starostka obce uviedla, že ešte
pretrváva verejné obstarávanie Zberného dvora Ruská.
b)
amfiteáter, V. Dobófest – Ďalej povedala, že treba dokončiť amfiteáter, aby
obec už nemusela prenajímať javisko na V. Dobófest. Informovala poslancov aj
ohľadom účinkujúcich, ktorí budú vystupovať na V. Dobófeste (s predbežným
schválením poslancov OZ).
c)
KO, Separovaný zber Natur Pack – treba zdôrazňovať občanom obce, aby
venovali viac pozornosti separácii. Dodávateľ služby Natur Pack od nového roku
bude kontrolovať kuku nádoby, a ak v nich nájde smetie vo veľkom množstve,
ktoré by mohlo byť separované, neodvezie ho.
d)
Fa za VSD – starostka informovala poslancov o faktúre za vonkajšie
osvetlenie, ktorá sa od tohto roku zvýšila zo 420,- € na 430,- € z dôvodu, že
osvetlenie pri kostole čerpá väčšiu energiu, ktorá nebola doteraz započítaná do
mesačných nákladov obce
e)
rekonštrukcia MŠ – poslanci navrhli starostke aby sa porozprávala
s katolíckou cirkvou ohľadom rekonštrukcie budovy MŠ.
f)

hraničný prechod pri obci Ruská -

5. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.
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6. Záver
Pani starostka poďakovala sa všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:
László Lakatos ........................................................
Gabriel Reňo .......................................................

Erika Lakatošová
starostka obce

V Ruskej, 12.3.2019
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