
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 11.06.2020 (štvrtok) o 17.30  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. Prejednanie trasy elektrického vedenia 110 kV   Snina - Sobrance   

Doplnený program o tieto body :        

      5.   Miestne komunikácie pri súpisnom čísle 25, 76  

      6.   Zmluva  s Weiser Valerian s.r.o.                                 

7.  Diskusia - rôzne 

       8.  Záver  

 

 

2.Návrh na  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

navrhol poslancov Mgr. Citrákovú  a Kožuškaničovú. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4   (Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 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: 4 poslanci  

 za: 4 (Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 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: 4 poslanci  

 za: 4 Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 proti: 0   

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

 

 

4. Prejednanie trasy elektrického vedenia 110 kV   Snina - Sobrance     

Starosta predložil dohodu zo zápisu dňa 10.06.2020 k riešeniu stavby „ Výstavba 110 kV vedenia 

V6812 Snina – Sobrance. Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 proti: 0   

 zdržalo sa: 0 
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schvaľujú dohodu zo zápisu dňa 10.06.2020  

poslanci OcZ a ukladajú zvedenie optického kábla ( spojky na stožiar napr. č. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Miestne komunikácie pri súpisnom čísle 25, 76  

Starosta na základe pripomienok, návrhov občanov využívania miestnych komunikácií predložil 

poslancom OcZ návrh na opravu miestnej komunikácie pri súpisnom čísle 76 a prijať opatrenia 

využívania komunikácie  pri súpisnom čísle 25. Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 proti: 0   

 zdržalo sa: 0 

 

 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schvaľujú rekonštrukciu miestnej 

komunikácie pri s. č. 76 do 1000,00 € a berú na vedomie využívanie miestnej komunikácie pri s. č. 25  

počas priaznivého počasia. 

 

6.   Zmluva  s Weiser Valerian s.r.o.     

Starosta predložil návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s  Weiser Valerian  s.r.o., predmet zmluvy 

prenájom poľnohospodárskej pôdy. Starosta informoval o výsledku hlasovania. 

 

Prezentovaných: 4 poslanci  

 za: 4 Gajdošová Zdena, Kožuškaničová Marcela, Radvanová Mária, Mgr. Citráková 

Anna) 

 proti: 0   

 zdržalo sa: 0 
 

Ján Sakulič, starosta obce skonštatoval, že poslanci OcZ schvaľujú uzavretie nájomnej zmluvy s 

Weiser Valerian  s.r.o. 

 

7.  Diskusia - rôzne 

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

obce. Poslanci OcZ navrhli spoločné posedenie obyvateľov obce v kultúrnom dome pri príležitosti dňa 

otcov. 

                       

8.  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 : Mgr. Citráková Anna      ......................... 

 

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

 

Zapisovateľka : Jana Janková  

 
                                             


