
Zápisnica 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2019(piatok) o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu v Ruskej Bystrej 

 

 

Prítomní:  

- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice  

 

1. O t v o r e n i e  
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce Ján Sakulič otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej, na ktorom 

privítal poslancov a všetkých prítomných.  

Starosta zároveň oboznámil prítomných s programom, ktorým by sa malo zasadnutie riadiť.  

 
Program:  

 
              1. Otvorenie zasadnutia 

              2. Návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

              3. Schválenie programu zasadnutia 

              4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

              5.  a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 
 b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018 

              6. a/ Výročná správa obce za rok 2018 

                  b/ Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo 

              7. Správa z kontroly vykonanej za prvý polrok 2019 

              8. Rozpočtové opatrenie OcZ č.1/2019 

              9. Územný plán obce Ruská Bystrá 

            10. Podanie žiadosti na Environmentálny fond 

            11. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

            12. Použitie rezervného fondu 

            13. Poskytovanie audítorskych služieb Ing. Martou Nachtmanovou 

            14. Informácie o výdavkoch spojených so slávnosťou obce 

            15. Rôzne – diskusia 

            16. Záver 
 

   
 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Jankovú a za overovateľov zápisnice na toto zasadnutie 

navrhol poslancov Michal Mních, Marek Berezňanin. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli zvolení podľa 

predloženého návrhu.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Za návrh poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania.  

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0   

 zdržalo sa: 0 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, poslanci OcZ návrh schválili.  

 

4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 
Starosta predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontolórky na 2. polrok 

2019. O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ  plán schválili. 

 

 5.  a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 
 Starosta predložil poslancom Návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

 O tomto poslanci hlasovali. 
 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

schválili bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5.  b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018 
Starosta predložil poslancom OcZ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 

2018.O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu za rok 2018 zobrali na vedomie. 

   6.  a/ Výročná správa obce 
Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce za rok 2018. 

O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili Výročnú správu obce za rok 2018. 

 

   6. b/ Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo za rok 2018 
Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo. O tomto 

poslanci po diskusii hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie Správu nezávislého 

audítora pre obecné zastupiteľstvo. 

 

    7. Správa z kontroly vykonanej za prvý polrok 2019 
Starosta obce predložil poslancom Správu z kontroly vykonanej za prvý polrok 2019. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie Správu z kontroly 

vykonanej za prvý polrok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    8. Rozpočtové opatrenie OcZ č.1/2019 
Starosta obce predložil poslancom Návrh zmien rozpočtu, rozpočtové opatrenie OcZ č.1/2019 
 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili rozpočtové opatrenie. 

 

    9. Územný plán obce Ruská Bystrá 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o zmenu v územnom pláne obce na vysporiadanie  

majetko – právnych záležitostí pani Vukovič. Žiadosť bola doručená dňa 05.06.2019. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie zmenu v územnom pláne 

obce. 

 

   10. Podanie žiadosti na Environmentálny fond  
Starosta obce predložil poslancom návrh podania žiadosti na Environmentálny fond. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili podanie žiadosti. 

 

   11. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 
Starosta obce predložil poslancom návrh použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1054,18 € 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia. 

 

     

 

 

 

 



    12. Použitie rezervného fondu 
Starosta obce predložil poslancom návrh použitia rezervného fondu vo výške 1054,18 € na kapitálové 

výdavky. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili použitie rezervného fondu. 

 

   13. Poskytovanie audítorskych služieb Ing. Martou Nachtmanovou 
Starosta obce predložil poslancom návrh poskytovania audítorskych služieb Ing. Martou 

Nachtmannovou. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili poskytovanie audítorskych služieb 

pani Ing. Martou Nachtmanovou. 

 

   14. Informácie o výdavkoch spojených so slávnosťou obce 
Starosta obce informoval poslancov s výdavkami spojenými so slávnosťami obce, konaných dňa 

19.05.2019. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Mních Michal, Radvanová Mária ) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie tieto informácie bez 

výhrad. 

 



    15. Diskusia  
V diskusii sa prítomní venovali rozpracovaným projektom obce a aktuálnym postrehom zo života 

v obci.  

 

    16. Záver  
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ján Sakulič, poďakoval poslancom OcZ 

a všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.  

 

Ján Sakulič, starosta obce  

 

Overovatelia :    Marek Berezňanin         

 

                           Michal Mních                 

 

Zapisovateľka : Jana Janková 
 


