
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKÁ BYSTRÁ 

UZNESENIE 

z  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej 

         zo dňa : 21.05.2020                                                                                   číslo : 1/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení: 

 

 Konštatuje , že  

 

 

- zvolená náhradníčka vo volebnom obvode č.1 Mgr. Anna Citráková  zložila 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a stala sa dňom 

21.05.2020 poslancom obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ján Sakulič                                                                                                                                                                                             

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKÁ BYSTRÁ 

UZNESENIE 

z  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej 

         zo dňa : 21.05.2020                                                                                   číslo : 2/1/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení: 

 

 schvaľuje : 

 

 

K bodu č.  :  6. a/Záverečný účet obce za rok 2019  a celoročné hospodárenie bez výhrad 

                       7. Poskytovanie audítorských služieb Ing. Martou Nachtmanovou  

                       9. Pokladničný limit – úprava 

                     10. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020   

                     12. Rokovanie obecného zastupiteľstva – plán zasadnutí  

                     13. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia        

                     14. Použitie rezervného fondu 

                     15. Kúpa snežnej frézy za 1200,00 € 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                            Ján Sakulič                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKÁ BYSTRÁ 

UZNESENIE 

z  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej 

         zo dňa : 21.05.2020                                                                                   číslo : 3/1/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení: 

 

 berie na vedomie : 

 

K bodu č.  :     5.  a) Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019                                                                                

                             b) Správa z kontroly za 2. polrok 2019     

                         6. a) Schodok rozpočtového hospodárenia  

                             b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  

                         8.     Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce 

                       11.     Rozpočtové opatrenie starostu obce STA 1/2020      

 

                                                                                                                                                                   

                                                                          

                                        

                                                                                                                      Ján Sakulič                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKÁ BYSTRÁ 

UZNESENIE 

z  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej 

         zo dňa : 21.05.2020                                                                                   číslo : 4/1/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení: 

 

 ukladá  starostovi obce : 

 

1. prerokovať s VSE, a. s. o zmene trasy „ Výstavba vedenia 110 kV Snina – Sobrance  

2. prerokovať cenu poskytovaných služieb audítorom 

                                                                                                                                                                   

                                                                          

                                        

                                                                                                                      Ján Sakulič                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 


