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Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 27.06.2019 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 16.45-18.30 

Ladislav 
Majoroš 

Volený člen 
samosprávy 

prítomný 16.45-18.30 

Reňo Gabriel 
Volený člen 
samosprávy 

neprítomný 16.45-18.30 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 
samosprávy 

neprítomný 16.45-18.30 

László Lakatos 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 16.45-18.30 

Tomáš Biláz 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 17.08-18.30 

Kristián Üveges 
Volený člen 
samosprávy 

prítomný 16.45-18.30 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz - neprítomný 

 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 7. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomný boli 4 poslanci, 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- Záverečný účet obce 2018 

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- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  19/7/2019 

Schválené hlasovaním č.1/7/2019 
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:  

Kristián Üveges, poslanec OZ  

Ladislav Majoros, poslanec OZ  

 

Hlasovanie 2 : 

Za- 2 poslanci, proti- 0, držal sa- 2 
Uznesenie č.  20/7/2019 

Schválené hlasovaním č.2/7/2019 
 

Bod č.4 – Finančná správa 

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

27.06.2019- 609,86 EUR, stav účtov: 

b.ú. 5001- 65 435,31 EUR 

b.ú. 0008- 1846,33 EUR 

b.ú. 6004- 2332,31 EUR 
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b.ú. 9002- 1167,94 EUR 

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

Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené. 

Bod č.5 – Obecné záležitosti – Záverečný účet obce 

 Starostka obce pri zasielaní pozvánky doručila poslancom aj záverečný účet 

obce na preštudovanie. 

 Poslanci k záverečnému účtu nemali žiadne pripomienky. 

Hlasovanie 3 : 

Za- 5 poslanci, proti- 0, držal sa- 0 
Uznesenie č.  21/7/2019 

Schválené hlasovaním č.3/7/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská 
                                       schvaľuje 

Záverečný účet obce bez výhrad 

 

Bod č.6 – Diskusia 

 Starostka pri diskusií oboznámila poslancov, že traktor k Zbernému dvoru 

nám doručili. Nakoľko k traktoru sú len drvička a náves, tak dobre by bolo 

neskôr z vlastných financií dokúpiť aj kosačku a odhŕňač snehu . Nakoľko 

poslanci sa zhodli na tom, že radšej treba kúpiť mulčovač pretože sa to viac 

oplatí a je to viac použiteľné , tak pani starostka navrhla poslancom aby sa 

hlasovalo o tom, že v budúcnosti budú dokúpené tieto náradia na traktor.   

Hlasovanie 4 : 

Za- 5 poslanci, proti- 0, držal sa- 0 
Uznesenie č.  22/7/2019 

Schválené hlasovaním č.4/7/2019 
 

 Starostka ďalej informovala poslancov aj o novom projekte pod názvom 

„Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry„ , v ktorom je aj rekonštrukcia chodníkov v obci. Pre poslancov 

bude zaslaná výzva na preštudovanie.  
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7. Záver 

Starostka obce sa poďakovala poslancom a prítomným hosťom  za účasť 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala: Bettina Szopková                                 

 

Overovatelia zápisnice: 

Kristián Üveges .................................. 

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

 

 

V Ruskej, dňa 01.07.2019 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 

 

 


