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Zápisnica z 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 26.09.2020 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná  

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 
prítomný 17.40-19.00 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 
neprítomný  

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 17.40-19.00 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.40-19.00 

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 
neprítomný 

 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

17.40-19.00 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 4. mimoriadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomný boli 5 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. Materská škola - Projekt 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Bod č.2- Schválenie programu 

 
Pani starostka informovala poslancov o bode programu.  
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1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Materská škola - Projekt 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 39 /4/2020 

Schválené hlasovaním č.1/4/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Materská škola - Projekt 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení:  

Ľuboš Szopko, poslanec OZ  

Ladislav Majoros, poslanec OZ  

Hlasovanie 2: 

Za- 2 poslancov, proti- 0, držal sa- 2 

Uznesenie č. 40 /4/2020 

Schválené hlasovaním č.2/4/2020 

 

Bod č.4 – Materská škola - Projekt 

 

- Pani starostka informovala poslancov, že Materská škola v obci Ruská je vo 

vlastníctve cirkvi, ktorú v roku 1994 previedli do vlastníctva cirkvi 

- Tým pádom hygiena nesúhlasila s tým aby na materskej škole ostala terajšia 

strecha, nakoľko je potrebné aby v miestnostiach bolo dostatočné svetlo 

- Na rekonštrukciu MŠ je oprávnených výdavkov do  EUR 

- Starostka informovala poslancov o tom, že územné konanie bolo schválené 
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- Starostka navrhla sumu  EUR na odkúpenie MŠ, nakoľko vnútro bolo 

zrekonštruované zo strany obce a vonkajšok je ešte vo veľmi zlom stave 

- Poslanci súhlasili s tým že EUR je veľmi veľká suma za odkúpenie. 

- Pani starostka a poslanci sa dohodli, že sa napíše list na arcibiskupstvo. 

- Ďalej pani starostka informovala poslancov o tom, že sa na budúci týždeň začne 

rekonštrukcia strechy na obecnom dome. 

- Obecné zastupiteľstvo schválilo a súhlasilo s napísaním listu na arcibiskupstvo 

k odkúpeniu pozemku od cirkvi za EUR a následne zaslaním cez email 

každému poslancovi. 

 

Hlasovanie 3: 

Za- 4 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 41 /4/2020 

Schválené hlasovaním č.3/4/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

Napísanie listu na odkúpenie pozemku od cirkvi za EUR 

 

Bod č. 5 – Diskusia 

- Do diskusie sa neprihlásil nikto, žiaden poslanec. 

- Bez pripomienok 

 

 

Bod č. 6 – Záver 

  

 Starostka obce sa poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

ukončila. 

 

Zapísala: Bettina Szopková                                 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

V Ruskej, dňa 29.09.2020   

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 


