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Zápisnica z 6. online riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Ruskej 

zo dňa 15.12.2020 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná  

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 
prítomný 

 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 10. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva.  

Prítomný boli 7 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. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - Návrh 

5. Rozpočet na rok 2021 - Návrh 

6. Odsúhlasenie odmeny pre Hlavného kontrolóra –EUR v čistom   

7. Odsúhlasenie odmeny pre starostku –EUR 

8. Záver 
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Bod č.2- Schválenie programu 

 
Pani starostka informovala poslancov o bode programu.  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - Návrh 

5. Rozpočet na rok 2021 - Návrh 

6. Odsúhlasenie odmeny pre Hlavného kontrolóra –EUR v čistom   

7. Odsúhlasenie odmeny pre starostku –EUR 

8. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č. 45 /6/2020 

Schválené hlasovaním č.1/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - Návrh 

5. Rozpočet na rok 2021 - Návrh 

6. Odsúhlasenie odmeny pre Hlavného kontrolóra –EUR v čistom   

7. Odsúhlasenie odmeny pre starostku –EUR 

8. Záver 

 

 

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.  

Za overovateľov zápisnice boli určení: všetci poslanci 
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Bod č.4 – VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

VZN 1/2020 sa nemení na rok 2021 

Starostka obce informovala poslancov o tom, že vo VZN sa mení jedine výška 

komunálneho odpadu na 1/os sa na rok 2021 -  EUR. Ostatné ostáva tak ako bolo 

v roku 2020.  

 

Hlasovanie 2: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa-0 

Uznesenie č.  46/6/2020 

Schválené hlasovaním č.2/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská jednohlasne súhlasí s návrhom VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2021 

 

Bod č.5 – Rozpočet obce na rok 2021 

Návrh rozpočtu a VZN na rok 2021 bol zaslaný každému poslancovi prostredníctvom 

emailu, aby mali možnosť preštudovať jednotlivé položky. Starostka obce informovala 

poslancov, že všetko ostáva v rozpočte na rok 2021tak ako bolo v roku 2020. Po 

ukončení pandémie na zasadnutí OZ budú jednotlivé položky rozpočtu znova 

prerokované po zverejnení z príjmovej položky, ktorá je poskytovaná obci cez 

finančnú správu SR. Následne pri potrebe bude vykonaná zmena niektorých 

rozpočtových položiek.  Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom rozpočtu na rok 

2021 bez výhrad. 

  

Hlasovanie 3: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  47/6/2020 

Schválené hlasovaním č.3/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská jednohlasne súhlasí s rozpočtom obce na rok 2021 

bez výhrad. 

 

 

Bod č.6 – Odsúhlasenie odmeny hlavného kontrolóra  

Pani starostka navrhla aby hlavný kontrolór obce bol odmenený za vykonávanie 

jednotlivých činností na obci. Výška odmeny by bola EUR v čistom. 
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Hlasovanie 4: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  48/6/2020 

Schválené hlasovaním č.4/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská jednohlasne súhlasí s odmenou pre hlavého 

kontrolóra. 

 

Bod č.7 Odsúhlasenie odmeny pre starostku 

Pán poslanec Biláz navrhol odmenu pre starostku. Výška odmeny by bola EUR 

v čistom. 

Hlasovanie 5: 

Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0 

Uznesenie č.  49/6/2020 

Schválené hlasovaním č.5/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská jednohlasne súhlasí s odmenou pre starostku. 

 

 

 

Bod č.8 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

Bod č.9 – Záver 

 
 Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na online zasadnutí 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

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

Reňo Gabriel          .................................. 

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

László Lakatos       .................................. 

Tomáš Biláz           .................................. 
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Kristán Üveges       .................................. 

 

 

 

 

V Ruskej, dňa 18.12.2020 

 

 

        Erika Lakatošová 

           starostka obce 

 

  


