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Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 07.06.2019 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 16.35-18.00 

Ladislav 
Majoroš 

Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.50-18.00 

Reňo Gabriel 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.35-17.30 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.35-18.00 

László Lakatos 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.35-18.00 

Tomáš Biláz 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.35-18.00 

Kristián Üveges 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 
16.35-18.00 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz - prítomný 

 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 6. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomných  bolo 6 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. Obecné záležitosti- došlá žiadosť, príprava na V. Dobófeszt 

6. Diskusia  
7. Záver 
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Bod č.2- Schválenie programu 

 
Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

Hlasovanie 1: 
Za- 6 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  16/6/2019 

Schválené hlasovaním č.1/6/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 

Schvaľuje program zasadnutia 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Finančná správa 

5. Obecné záležitosti – Došlá pošta, príprava na V. Dobófeszt 
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:  

Alica Hornyáková, poslanec OZ  

Ľuboš Szopko, poslanec OZ  

 

Hlasovanie 2 : 

Za- 4 poslanci, proti- 0, držal sa- 2 
Uznesenie č.  17/6/2019 

Schválené hlasovaním č.2/6/2019 
 

Bod č.4 – Finančná správa 

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

07.06.2019- 661,68 EUR, stav účtov: 

b.ú. 5001- 57 373,46 EUR 

b.ú. 0008- 1867,08 EUR 

b.ú. 6004- 1582,31 EUR 
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b.ú. 9002- 1114,58 EUR 

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

Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené. 

Bod č.5 – Prejednanie obecných záležitostí 

- Pani starostka informovala poslancov o žiadosti od p. Kozsára zo dňa 

14.03.2019 

- V žiadosti firma Po traditio plus, n.o., Fő utca 116, Nagykapos obecné 

zastupiteľstvo prosí o dar vo výške 300,00 EUR. Podľa žiadosti, tento dar 

bude použití na vydanie knihy o niekdajšom postavení sochy pred Mestským 

úradom vo Veľkých Kapušanoch     

 

Hlasovanie 3 : 

Za- 7 poslanci, proti- 0, držal sa- 0 
Uznesenie č.  18/6/2019 

Schválené hlasovaním č.3/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 
Schvaľuje dotáciu vo výške 300,00 EUR 

 

V. Dobófeszt 

 

Pani starostka informovala poslancov o termíne konania podujatia V. Dobófeszt na 
ktorom sa uskutoční aj Deň detí od 11.00 hod. Poslancom boli ukázané aj plagáty 

s ktorými aj súhlasili. Všetko bude prebiehať tak, ako na predošlých festivaloch. 

Pre deti budú pripravené balíčky, tak ako aj predošlé roky. Poslanci navrhli, aby na 
podujatí bolo menej druhov jedál.  

Pani starostka povedala poslancom, aby na ďalšom zasadnutí sa jednalo 
o Záverečnom účte. Ďalej na webovej stránke musia byť všetky zápisnice 

a uznesenie v čo najkratšom čase. 

 
Bod č.6 – Diskusia 

- V diskusií  sa rozprávalo o výrube topoľov na športovom ihrisku, keďže je to 
veľmi nebezpečné pre obyvateľstvo a ohrozujú aj pozemky.  

- Ďalej pani starostka informovala poslancov, akým spôsobom budú  tieto 

stromy odstránené. Každý zo spoluvlastníkov súhlas na nutný výrub 
podpísal, žiadosť sa podala na okresný úrad,  bude miestne šetrenie, vydá sa 
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rozhodnutie na výrub,  tak sa začne s výrubom týchto stromov. Na miesta 

vyrúbaných stromov budú zasadené nové stromčeky.  
 

7. Záver 

Starostka obce sa poďakovala poslancom a prítomným hosťom  za účasť 

a zasadnutie ukončila. 
 

 

Zapísala: Bettina Szopková                                 

 

Overovatelia zápisnice: 

Alica Hornyáková .................................. 

Ľuboš Szopko ..................................... 

 

 

V Ruskej, dňa 10.06.2019 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 


