OBEC RUSKÁ

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej
zo dňa 03.06.2021
Prezencia riadnych členov orgánu
Meno
Alica
Hornyáková
Ladislav
Majoroš
Reňo Gabriel
Ľuboš Szopko
László Lakatos
Tomáš Biláz
Kristián Üveges

Funkcia
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy
Volený člen
samosprávy

Prítomnosť

Čas

prítomná

19.40-21.50

prítomný

19.40-21.50

prítomný

19.40-21.50

prítomný

19.40-21.50

neprítomný
neprítomný
prítomný

19.40-21.50

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný
Priebeh jednania
Bod. č.1- Otvorenie
Starostka privítala poslancov na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomný boli 5 poslanci, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pani starostka
informovala poslancov o bode programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Záverečný účet a audítorská správa rok 2020
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver
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Bod č.2- Schválenie programu
Pani starostka informovala poslancov o bode programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Záverečný účet a audítorská správa rok 2020
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia.
Hlasovanie 1:
Za- 7 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 54 /2/2021
Schválené hlasovaním č.1/2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Finančná správa
Záverečný účet a audítorská správa rok 2020
Obecné záležitosti
Diskusia
Záver

Bod č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pani starostka určila zapisovateľku zápisnice pracovníčku OÚ Bettina Szopková.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ladislav Majoroš, poslanec OZ
Alica Hornyáková, poslanec OZ

Hlasovanie 2:
Za- 3 poslancov, proti- 0, držal sa- 2
Uznesenie č. 55 /2/2021
Schválené hlasovaním č.2/2/2021
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Bod č.4 – Finančná správa
Starostka informovala poslancov o finančnej situácií obce. Stav pokladne ku dňu
03.06.2021 je EUR
Stav účtov :
b.ú. 5001 –EUR
b.ú. 0008 –EUR
b.ú. 6004 –EUR
b.ú. 9002 –EUR
/ podrobný rozpis finančnej situácie tvorí prílohu č.1 zápisnice /
Všetky doteraz došlé faktúry boli uhradené.
Bod č.5 – Záverečný účet a audítorská správa obce rok 2020
Pani starostka informovala poslancov o tom, že mailom im bude preposlaný
záverečný účet obce za rok 2020 a audítorská správa za rok 2019 bola predložená
k nahliadnutiu. Na ďalšom zasadnutí koncom júna sa odsúhlasia uznesením.
/záverečný účet a audítorská správa tvorí prílohu č.2 zápisnice/
Bod č.6 – Obecné záležitosti
a.)
Ako prvé pani starostka informovala poslancov o výdavkoch obce za rok 2020.
Výdavky obce za rok 2020 boli nasledovné :
-

Strecha obecného úradu –
Z toho Envirofond poskytlo -

EUR
EUR
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-

Vlastný vklad EUR
Nákup kosačky John Deere – EUR
Výsedy na futbalovom ihrisku - EUR
Betón - EUR
Rekonštrukcia kotolne MŠ EUR
Rekonštrukcia MŠ interiér - EUR
Kontajnery ZD Ruská EUR

b.) Nadácia SPP
Ďalej pani starostka informovala poslancov aj o tom, že obci schválili dotáciu od
SPP vo výške Eur. Táto dotácia je určená na zveľaďovanie obce a preto sme sa
rozhodli, že z týchto finančných prostriedkov obec zakúpi solárne lampy, ktoré
budú umiestnené na uličke, ktorá vedie na futbalové ihrisko. Ďalej sa z týchto
peňazí zakúpia gabióny, lavičky, kvety, smetné koše na skrášlenie obce pred
materskou školou a kostolom.
c.) VÝTLKY
Pani starostka ako ďalšie spomenula asfalt, na ktorú nám zaslali cenovú ponuku.
Cena zapracovania týchto výtlkov je - Eur (cesta na cintorín, ulička na futbalové
ihrisko). Je to nová technológia úpravy ciest, kde dávajú garanciu cca 5 rokov.
Cesta sa úplne zarovná s cestným telesom a v zime pluh tieto jamy nepoškodí. Ak
táto technológia bude účinná, tak sa môžu ďalšie obecné cesty dať upraviť.
Pani starostka dala hlasovať poslancov o prijatie uznesenia na túto cenovú ponuku.
Hlasovanie 3:
Za- 5 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 56 /2/2021
Schválené hlasovaním č.3/2/2021
d.) ENVIROFOND
Ako ďalšie pani starostka spomenula aj podanie žiadosti na Envirofond (zateplenie
OcÚ ) vo výške Eur + 5% vlastný vklad.
e.) INTERREG
Pani starostka informovala poslancov o výhernom cezhraničnom projekte INTERREG
medzi obcou Ruská a Maďarskou obcou Vámosújfalu. V rámci projektu sa má
uskutočniť v obci akcia pod názvom dni Istvána Dobóa, kde pani starostka navrhovala
aby sa akcia konala iba pre občanov obce Ruská a zároveň delegácie z obce
Vámosújfalu, kvôli opatreniam RÚVZ. Podrobnejšie s prípravou akcie sa budeme
zaoberať v mesiaci Júl 2021. V rámci tohto projektu by sa malo uskutočniť ešte jedna
menšia akcia, ktorá by bola spojená s odhalením sochy Istvána Dobóa a 3D nástenná
reliéf o Egerskej bitke.
Prijalo sa uznesenie obecného zastupiteľstva hlasovaním
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Hlasovanie 4:
Za- 5 poslancov, proti- 0, držal sa- 0
Uznesenie č. 57 /2/2021
Schválené hlasovaním č.4/2/2021
Znenie uznesenia bude tvoriť prílohu č.3 tejto zápisnice

f.) Zberný dvor Ruská
Pani starostka ďalej informovala poslancov , že na Ministerstve vnútra SR boli
odsúhlasené stavebné práce na Zbernom dvore Ruská a následne bol odsúhlasený aj
stavebný dozor tejto stavby. Práce na zbernom dvore sa môžu začať. Termín
uskutočnenia týchto prác je 5 mesiacov teda do 31.10. 2021.
g.) Mulčovač
Minulý rok na zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie na nákup mulčovača za traktor. Na
terajšie zastupiteľstvo sa predložili ponuky týchto mulčovačov aj s cenami a rozmermi
šírky mulčovania od 140 – 220 cm. Návrh poslancov na zastupiteľstve bolo, že sa má
kúpiť mulčovač o rozmere 160 cm. Starostka sa má ešte poinformovať aký mulčovač
by bol najvhodnejší pre našu obec.
h.) Kultúrny dom
Pani starostka informovala poslancov o tom, že vôbec nie je možnosť podať žiadosť na
projekt kde by sme mohli uskutočniť práce spojené s vnútornou rekonštrukciu
kultúrneho domu. Obec túto rekonštrukciu bude musieť vykonať z vlastných
finančných prostriedkov. Preto sme vyžiadali cenové ponuky od 3 firiem. Výška
týchto ponúk sa pohybuje od až Eur ale tieto ponuky boli ešte vypracované pred
navýšením cien všeobecných materiálov. Ponuka od elektrikára na celé vedenie
elektriny sa pohybuje v rozmedzí okolo cca Eur. Klimatizácia veľkej sály by stále
okolo cca Eur. Do tejto sumy nie je zahrnutá ešte podlaha veľkej sály a pódia.
Obec túto rekonštrukciu bude musieť zabezpečiť z úverových prostriedkov.
Na prvé počutie sú tieto sumy obrovské, preto poslanci dali túto témy odročiť na
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Bod č.8 – Diskusia
Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli
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Zapísala : Bettina Szopková
Overovatelia zápisnice :

Ladislav Majoroš ..................................
Alica Hornyáková .....................................

V Ruskej, dňa 09.06.2021

Erika Lakatošová
starostka obce

