
Zápisnica 
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 21.05.2020(štvrtok) 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  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Sľub poslankyne 

5. a) Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019  

b) Správa z kontroly za 2. polrok 2019  

6.  a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2019   

                                                                                                        

 b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  

 

7. Poskytovanie audítorských služieb Ing. Martou Nachtmanovou  

 

8. Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce  

9. Pokladničný limit – úprava  

Doplnený program o tieto body : 

10. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

11. Rozpočtové opatrenie starostu obce STA 1/2020   

12. Rokovanie obecného zastupiteľstva – plán zasadnutí   

13. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia      

14. Použitie rezervného fondu 

 

15. Kúpa frézy    

                                                        

       16. Diskusia – rôzne 

 

      17. Záver  

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Annu Citrákovú a za overovateľov zápisnice na toto 

zasadnutie navrhol poslancov Gajdošová Zdena, Radvanová Mária. O tomto návrhu poslanci 

hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 3 poslanci  

 za: 3 (Berezňanin Marek,  Gajdošová Zdena,  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  
a)Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Za návrh poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania.  

 

Prezentovaných: 3 poslanci  

 za: 3 (Berezňanin Marek,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0   

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

 

b) Starosta prečítal návrh doplnenia programu zasadnutia. Za návrh doplnenia bodov programu 

poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania.  

 

Prezentovaných: 3 poslanci  

 za: 3 (Berezňanin Marek,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0   

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

 

 

4.  Sľub poslankyne                                                                                                                                 

Starosta obce predstavil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva náhradníčku vo volebnom 

obvode č.1. Náhradníčka vo volebnom obvode č.1 Mgr. Anna Citráková zložila sľub v tomto znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“   Sľub je prílohou zápisnice.  

 

 Starosta obce Ján Sakulič, skonštatoval, že náhradníčka vo volebnom obvode č.1 zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a stala sa dňom 21.05.2020 poslancom Obecného 

zastupiteľstva obce Ruská Bystrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. a) Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019                                                                                

    b) Správa z kontroly za 2. polrok 2019                                                                                     

Starosta predložil poslancom  a) Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019  

                                   b) Správa z kontroly za 2. polrok 2019  

 O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0   

 zdržalo sa: 0 
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci predložené správy berú na vedomie.  

 

6. a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2019  

    

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  

Starosta predložil poslancom  

              a/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2019   

              b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  

. O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci  Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie schválili bez výhrad. Schodok rozpočtového hospodárenia a Stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019 berú na vedomie. 

 

7. Poskytovanie audítorských služieb Ing. Martou Nachtmanovou  

Starosta predložil poslancom  Zmluvu o poskytovaní audítorskych služieb  Ing. Martou 

Nachtmanovou .O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili poskytovanie audítorských služieb Ing. 

Martou Nachtmanovou  

 

8.  Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce                                                           

Starosta obce predložil Majetkové priznanie starostu obce a oboznámil poslancov s majetkovým 

priznaním hlavnej kontrolórky obce .O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 



Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ berú na vedomie Majetkové priznanie 

starostu obce a hlavnej kontrolórky obce. 

9. Pokladničný limit – úprava                                                                                                        

Starosta obce predložil návrh úpravy pokladničného limitu na odporúčanie kontrolórky z 500,00 € na 

1500,00 €. O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci  úpravu pokladničného limitu na 1500,00 € 

schválili. 

 

10. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020                                                                            

Starosta predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontolórky na 2. polrok 2020. 

O tomto poslanci hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária 

 proti: 0  

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

 

11. Rozpočtové opatrenie starostu obce STA 1/2020                                                                        

Starosta predložil poslancom  rozpočtové opatrenie starostom obce STA  1/2020 .                                  

O tomto poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0 

 zdržalo sa: 0  
Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci zobrali rozpočtové opatrenie starostu obce  

STA  1/2020  na vedomie. 

 

12. Rokovanie obecného zastupiteľstva – plán zasadnutí                                                         

Starosta predložil poslancom  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva .O tomto poslanci po diskusii 

hlasovali. 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4 (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0 

 zdržalo sa: 0  
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili Plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 



13. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia                                                                                   

Starosta obce predložil poslancom návrh použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 491,07 €. O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 

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

hospodárenia. 

 

14. Použitie rezervného fondu 

Starosta obce predložil poslancom návrh použitia rezervného fondu vo výške 491,07€ na kapitálové 

výdavky. 

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 

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

kapitálové výdavky 

 

 

15. Kúpa  frézy    

Starosta obce oboznámil  poslancov s kúpou snežnej frézy.  

O tomto poslanci hlasovali. 

 

Prezentovaných:  4 poslanci  

 za: 4  (Berezňanin Marek, Mgr. Citráková Anna,  Gajdošová Zdena,  Radvanová Mária) 

 proti: 0  

 zdržalo sa: 0  

 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schválili kúpu snežnej frézy v hodnote 

1200,00 €. 

 



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

obce. Poslanci ukladajú starostovi prerokovať  znížene ceny za poskytovanie audítorských služieb 

a overiť trasu výstavby elektrického vedenia v k. ú. Ruská Bystrá. 

 

 

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

účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.  

 

Ján Sakulič, starosta obce  

 

Overovatelia :Zdena Gajdošová             ......................... 

 

                       Mária Radvanová             ......................... 

 

Zapisovateľka : Mgr. Anna Citráková  

 


