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Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej 

zo dňa 26.08.2021 

Prezencia riadnych členov orgánu 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Alica 

Hornyáková 

Volený člen 

samosprávy 
prítomná 20.00 – 22.15 

Ladislav 

Majoroš 

Volený člen 

samosprávy 

neprítomný ospravodlnený 

Reňo Gabriel 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 20.00 – 20.39 

Ľuboš Szopko 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 20.00 – 22.15 

László Lakatos 
Volený člen 

samosprávy 

neprítomný  

Tomáš Biláz 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 21.29 – 21.45 

Kristián Üveges 
Volený člen 

samosprávy 

prítomný 20.00 – 22.15 

 

Hlavný kontrolór – Mgr. Peter Mórocz – prítomný 

Priebeh jednania 

Bod. č.1- Otvorenie  

Starostka privítala poslancov na 5. 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. Obecné záležitosti  

5. Diskusia 

6. 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. Obecné záležitosti  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Hlasovanie za program. Všetci prítomní jednohlasne prijali program zasadnutia. 

  

Hlasovanie 1: 

Za- 3 poslancov, proti- 0, držal sa- 1- Gabriel Reňo 

Uznesenie č. 64 /5/2021 

Schválené hlasovaním č.1/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ruská schvaľuje program zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Obecné záležitosti  

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:  

Alica Hornyáková, poslankyňa OZ  

Kristián Üveges, poslanec OZ  

 

 

Hlasovanie 2: 

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

Uznesenie č. 65 /5/2021 

Schválené hlasovaním č.2/5/2021 
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Bod č.4 – Obecné záležitosti  

Hlavnou témou bolo prejednanie úhrady finančných prostriedkov za  

vykonanie odstránenia betónového základu pod bývalou družstevnou bytovkou 

v areáli Zberného dvora. Na zastupiteľstve bol prítomný aj konateľ spoločnosti, 

ktorý sa k tejto téme vyjadril a vysvetlil poslancom postup prác pri Zbernom dvore. 

  Tento betónový základ nebol zahrnutý ani pri odstránení nezákonne 

umiestneného odpadu a ani pri stavebných prácach vykonávaných pri výstavbe 

Zberného dvora. Po zameraní celého areálu firma Ferama spol. s.r.o., dostala 

výstupy, že na ploche, kde sa nachádza betónová plocha má ísť všetko dole o 104,5 

cm. Z toho dôvodu aby firma vedela zahájiť prácu začali tento betónový základ 

vyberať. Keby sa tak nestalo stavebné práce by sa nezačali a obec by musela všetky 

finančné prostriedky vrátiť pre Ministerstvo vnútra, nakoľko sa nedokončili všetky 

projektom dané stavebné práce. Preto konatelia firmy sa rozhodli, že odstránia túto 

časť základu, ktorá bola ako nadpráca pri výstavbe Zberného dvora. Za túto 

vykonanú prácu firma Ferama spol. s.r.o., žiada úhradu vo výške Eur (za naftu 

a používanie a opotrebovanie strojovej techniky). Firma nežiada nijaké finančné 

prostriedky za odvoz a uskladnenie tohto stavebného odpadu, nakoľko ich využije 

pre vlastnú potrebu pri iných projektoch.  

Nakoľko na zasadnutí boli prítomní 4 poslanci a jeden s poslancov počas 

zasadnutia opustil miestnosť, hlasovanie sa nevykonalo. Keď menovaný poslanec 

ako zástupcu starostu opúšťal miestnosť ústne do zápisnice sa vzdal svojho 

poverenia zástupcu starostu. Bolo to presne o 20.39 hod. 

Následne poslanec Biláz T. došiel na zastupiteľstvo o 21.29 hod. a sa 

vyjadril k tejto téme, kde jednoznačne povedal, že nesúhlasí so zaplatením tejto 

finančnej čiastky pre firmu Ferama spol. s.r.o. Následne ústne do zápisnice sa vzdal 

svojho mandátu poslanca. Starostka už nevidela dôvod na hlasovanie preto sa 

spoločne dohodlo o zvolaní nasledujúceho zasadnutia na stredu 01.09.2021.     

Následne bude pozvaný na zastupiteľstvo nasledujúci kandidát na poslanca 

podľa zápisnice z volieb 2018, ktorým je pán Alexander Zuti.  
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Bod č.5 – Diskusia 

  
 Zo strany poslancov žiadne dotazy neodzneli 

 

 

 

Bod č.6 – Záver 

 
 Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Zapísala : Bettina Szopková 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

 

V Ruskej, dňa 31.08.2021 

                                              

 

        Erika Lakatošová 

                     starostka obce 

 


