
Zápisnica 
z  V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2019( piatok ) o 17.00 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 1. polrok 2020          
5. a/   Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a viacročný rozpočet  2021 – 2022                                                            

       b/   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2020  

       c/   Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce 

6. Návrh VZN   

a/ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b/ o užívaní verejných priestranstiev obce Ruská Bystrá 

7. a/ Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č.54/2019 Z.z. 

b/ Oznámenie zamestnancom obce 

8. a/ Pracovný poriadok obce 

b/ Organizačný poriadok obce 

c/ Organizačná štruktúra obce 

d/ Zásady odmeňovania poslancov 

       9.   Rozpočtové opatrenie OcZ č.3/2019  

     10.   Návrh dodatku k Zmluve o zriadení spoločného OcÚ   

     11.   Rôzne – diskusia 

     12.    Záver 

 
                  



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

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

zasadnutie navrhol poslankyňu Marcelu Kožuškaničovú a poslanca Mareka Berezňanina. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena ) 

 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, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena ) 

 proti: 0   

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

 

 

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 
Starosta predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontolórky na 1. polrok 

2020. O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

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

 

5.  a/   Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a viacročný rozpočet  2021 – 2022                                                            
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2020 a viacročný rozpočet  2021 – 2022. 

O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ rozpočet obce na rok 2020 a viacročný 

rozpočet  2021 – 2022schválili.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  b/   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2020 
Starosta predložil poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na r. 2020 
 O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie. 

 

5.   c/   Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce 

Starosta predložil poslancom Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce. 
 O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili rozsah zmien do výšky 5000 € 

s podmienkou informovať poslancov o zmene rozpočtu na nasledujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

6. a/Návrh VZN   o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Starosta predložil poslancom návrh VZN   o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady . O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

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

 

 

6. a/Návrh VZN o užívaní verejných priestranstiev obce Ruská Bystrá 
Starosta predložil poslancom návrh VZN   o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady . O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



7.a/ Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č.54/2019 

Z.z. 

Starosta predložil poslancom Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle 

zákona č.54/2019 Z.z. O tomto poslanci hlasovali. 
 
Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie smernicu o vnútornom 

systéme preverovania oznámení. 

 

7. b/ Oznámenie zamestnancom obce 

Starosta predložil poslancom Oznámenie zamestnancom obce. O tomto poslanci hlasovali. 
 
Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie. 

 

8.a/ Pracovný poriadok obce 

    b/ Organizačný poriadok obce 

    c/ Organizačná štruktúra obce 

Starosta predložil poslancom Pracovný poriadok obce. O tomto poslanci hlasovali. 
 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ zobrali na vedomie. 

 

8. d/ Zásady odmeňovania poslancov 

Starosta predložil poslancom Zásady odmeňovania poslancov. O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili zásady odmeňovania poslancov. 

 

 

9.   Rozpočtové opatrenie OcZ č.3/2019 

Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie OcZ č.3/2019. O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili rozpočtové opatrenie 

 



10.   Návrh dodatku k Zmluve o zriadení spoločného OcÚ   
Starosta predložil poslancom  Návrh dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

uzavretej podľa §20a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 

31.12.2015.  

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení 

spoločného úradu. 

 

11. Rôzne – diskusia 
Starosta a poslanci diskutovali o predložení žiadosti o dotáciu z PPA, poskytovateľom zastúpená MAS 

Zemplín pod Vihorlatom, o.z.  O tomto hlasovali  

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 ((Berezňanin Marek, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Gajdošová Zdena) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

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

 

12. 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          ......................... 

 

                       Marcela Kožuškaničová   ......................... 

 

Zapisovateľka : Jana Janková 

 

 

 

 

 

 

 

 


