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Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 17.05.2019 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 18.06-20.25 

Ladislav 
Majoroš 

Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
18.00-20.25 

Reňo Gabriel 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
18.00-20.25 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 
samosprávy 

neprítomný 
18.00-20.25 

László Lakatos 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
18.00-20.25 

Tomáš Biláz 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
18.00-20.25 

Kristián Üveges 
Volený člen 
samosprávy 

neprítomný 
18.00-20.25 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz - neprítomný 

 

Prezencia prítomných hostí 

Meno 

Klára Hencelová 

Štefan Hencel 

Tibor Čiribán 

Martin Šoltés 

Mikuláš Pogány 
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Priebeh jednania 

 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 5. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  
Prítomných  bolo 5 poslancov, 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. Finančná správa 

5. Pre jednanie obecných záležitostí 
6. Diskusia  

7. Záver 

 

 

Bod č.2- Schválenie programu 

 
Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 
Hlasovanie 1: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 
Uznesenie č. 13 /5/2019 

Schválené hlasovaním č.1/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 
Schvaľuje program zasadnutia 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Finančná správa 

5. Pre jednanie obecných záležitostí 

6. Diskusia  
7. Záver 
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Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Ladislav Majoros, poslanec OZ  

Tomáš Biláz, poslanec OZ  

 

Hlasovanie 2 : 

Za- 2 poslanci, proti- 0, držal sa- 2 
Uznesenie č.  14/5/2019 

Schválené hlasovaním č.2/5/2019 

 

Bod č.4 – Finančná správa 

Starostka informovala poslancov o finančnej situácií obce. Stav pokladne ku dňu 

17.05.2019- 779,05 EUR, stav účtov: 

b.ú. 5001- 60 038,33 EUR 

b.ú. 0008- 1808,02 EUR 

b.ú. 6004- 1582,31 EUR 

b.ú. 9002- 1062,68 EUR 

/podrobný rozpis finančnej situácie tvorí prílohu č.1 zápisnice/ 

Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené. 

 

Bod č.5 – Prejednanie obecných záležitostí 

- Pani starostka oboznámila poslancov s rekonštrukciami na obecnom úrade. 

Ďalej poslanci boli oboznámení aj s tým, že pri rekonštrukcií sa museli 

vymeniť aj elektrické káble.  Pani starostka spomenula, že v budúcnosti 

budú realizované aj iné rekonštrukčné práce na obecnom úrade. 

- Poslanec Lakatos, navrhol aby na ďalšom zasadnutí sa jednalo aj o kosení 

verejných priestranstiev. 



    OBEC RUSKÁ  
  

 

KOMUNITNÉ CENTRUM RUSKÁ 

Pani starostka oboznámila poslancov a všetkých prítomných hostí o tom čo je to 

vlastne Komunitné centrum, na čo všetko sa môže používať a aké má  výhody. 

Ďalej pani starostka povedala niekoľko slov o tom do kedy treba žiadosť 

odovzdať, aby sa mohol tento projekt realizovať. Nakoľko všetci prítomný hostia 

nesúhlasili s tým aby sa Komunitné centrum Ruská mohlo stavať na mieste, ktoré 

je chránené, tak pani starostka nakoniec dala návrh. 

Pani starostka navrhla aby sa hlasovalo o nepodaní tohto projektu.  

Všetci prítomní jednohlasne prijali návrh pani starostky. 

Hlasovanie 3 : 

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

Uznesenie č.  15/5/2019 

Schválené hlasovaním č.3/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 

Schvaľuje návrh pani starostky o nepodaní žiadosti Komunitné centrum Ruská. 
 

 

Bod č.6 – Diskusia 
 

Do diskusie sa prihlásili prítomní občania ktorý, citovali z výzvy na 
výstavbu Komunitného Centra na čo vlastne toto Komunitné centrum slúži 

a jednoducho odmietali výstavbu na vytýčenom mieste, teda na obecnom 
pozemku obce Ruská. Ak chceme stavať Komunitné centrum nech sa 

postaví na inej parcele na okraji obce, ale nie v tejto ulici. Medzi občanmi sa 

šírila správa, že Obecný úrad chce postaviť rómsku bytovku.  

 

 

Bod č. 7 – Záver 

  
 Starostka obce sa poďakovala poslancom a prítomným hosťom  za účasť 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala: Bettina Szopková                                 
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Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

V Ruskej, dňa 20.05.2019 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 


