
 

Z Á P I S N I C A 
 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá v roku 2022, konaného 
dňa 07.04.2022 o 19:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 
 

Prítomní: Ján Štefanco – starosta obce 
   
  Dávid Ferenc – poslanec OZ 
  Ivan Rodák – poslanec OZ 
  Ladislav Šamko – poslanec OZ 
 
  Ľuba Rišková – hlavná kontrolórka obce 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
4. Kontrola plnenia uznesenia  
5. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 
6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 
8. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 
9. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 

31.12.2021 
10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 

2021 
11. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 
12. Informácia starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 2/2021 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
13. Informácia starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 1/2022 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
16. Záver 

 
 
1. Otvorenie zasadnutia  

 
 Rokovanie prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril a viedol 
p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ a hlavnú 
kontrolórku obce. Z dôvodu pracovnej neschopnosti sa z rokovania OZ ospravedlnil p. Juraj 
Štefanco – zástupca starostu obce, Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ a Mgr. Marián Pokorný – 
pracovník obce. Starosta obce skonštatoval, že na rokovaní je 60% účasť poslancov OZ a OZ je 
uznášaniaschopné.  

 



 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
 Za zapisovateľa zápisnice z prvého zasadnutia OZ bol určený p. Ivan Rodák – poslanec 
OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Dávid Ferenc a p. Ladislav Šamko. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
3. Schválenie programu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
 
 Návrh na schválenie programu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 
Bystrá uvedený v pozvánke predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Keďže 
k uvedenému programu nikto nemal návrhy na doplnenie, starosta obce dal o uvedenom 
programe hlasovať. Program uvedený v pozvánke bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne 
schválený. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4. Kontrola plnenia uznesenia 
 
 O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce, 
ktorý skonštatoval, že všetky predošlé prijaté uznesenia boli v plnom rozsahu splnené.  
 
5. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 
 
 Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 
predniesol poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Predmetom inventarizácie bol neobežný 
majetok (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok), obežný majetok (zúčtovacie 
vzťahy medzi subjektami verejnej správy; pohľadávky; finančný majetok – peňažné prostriedky 
v hotovosti, ceniny, peniaze na ceste, bankové účty, cenné papiere, obstaranie krátkodobého 
finančného majetku), vlastné imanie, záväzky(rezervy, zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy, dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, časové rozlíšenie), podsúvahové účty a platová 
inventúra zamestnancov.  
 Záverom správy inventarizačnej komisie je konštatovanie, že inventarizácia majetku 
k 31.12.2021 sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a skutočné 
stavy inventúrnych súpisov súhlasia so stavom uvedeným v účtovníctve.  
 Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2021 vzali 
poslanci OZ na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



 

6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá za rok 2021 
poslancom OZ predniesla p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Tá sa počas svojich kontrol 
zameriavala hlavne na  sledovanie a kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami obce s dôrazom na dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri výkone verejnej správy a hospodárení s majetkom 
obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obci. V závere hlavná kontrolórka 
skonštatovala, že Obec Krajná Bystrá pri výkone samosprávy v roku 2021 dodržiavala príslušné 
právne predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a efektívne nakladala 
s týmto majetkom. 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce  Krajná Bystrá za rok 2021 vzali 
poslanci OZ na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 
 
 Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 poslancom OZ 
predložila p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Odborné stanovisko hlavná kontrolórka 
obce vypracovala na základe predložených výkazov hospodárenia obce za rok 2021. Výsledky 
hospodárenia Obce Krajná Bystrá za rok 2021 hlavná kontrolórka odporučila Obecnému 
zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Krajná Bystrá za rok 
2021 vzali poslanci OZ na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 

 
 Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2021 predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, 
starosta obce. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce. Návrh 
záverečného účtu bol 01.03.2022 verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 
obce v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9, ods. 
2 zákona o obecnom zriadení a §16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá, starosta obce navrhol 
schváliť záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2021 bez výhrad. 
 Poslanci OZ jednohlasne bez výhrad schválili záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 
2021 a schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 23 510,17 €. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



 

9. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 
31.12.2021 

 
 Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá 
o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2021 predniesol poslancom OZ 
p. Ján Štefanco, starosta obce. Podľa audítora individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie obce Krajná Bystrá k 31. decembru 2021 a výsledku jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe prác vykonaných počas auditu 
individuálnej účtovnej závierky audítor zistil, že informácie uvedené v individuálnej výročnej 
správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok 
a individuálna výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Audítor vo 
svojej správe skonštatoval, že obec Krajná Bystrá konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách. 
 Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá 
o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2021 vzali poslanci OZ na 
vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 

2021 
 
 Starosta obce p. Ján Štefanco predložil poslancom OZ svoje oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2021, ktoré s požadovanými 
prílohami podal do podateľne obce v zákonom stanovenej lehote dňa 24.03.2022. Poslanci 
skonštatovali, že starosta obce si splnil svoju zákonnú povinnosť a toto oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov s požadovanými prílohami za kalendárny rok 2021 
vzali na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
11. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 
 
 S preventívnymi a bezpečnostnými predpismi týkajúcimi sa ochrany lesov pred požiarmi 
a vypaľovania suchej trávy v jarnom období v roku 2022 poslancov OZ oboznámil Ján Štefanco, 
starosta obce. Ďalej uviedol, že prostredníctvom obecného rozhlasu oboznámil občanov 
s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a to najmä: počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku 
požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa 
požiarnej ochrany na označených miestach; dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru; mať na vedomí zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na 
miestach, kde by sa mohol rozšíriť; zákaz bezdôvodne vyvolať požiarny poplach alebo privolať 
jednotku požiarnej ochrany. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2022 



 

a Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vydané Okresným riaditeľstvom 
hasičského a záchranného zboru vo Svidníku vzali poslanci OZ na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
12. Informácia starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 2/2021 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
 
 Starosta obce p. Ján Štefanco predniesol poslancom OZ informáciu o Úprave rozpočtu 
obce č. 2/2021, ktorá bola prevedená rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) 
zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle uznesenia OZ č. 3/2019 zo dňa 16.08.2019. Starosta obce 
skonštatoval, že celá úprava bola prispôsobená skutočnému čerpaniu príjmov a výdavkov v r. 
2021. Poslanci OZ k uvedenej úprave rozpočtu nemali žiadne výhrady a Úpravu rozpočtu obce 
č. 2/2021 vzali na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
13. Informácia starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 1/2022 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
 
Starosta obce p. Ján Štefanco predniesol poslancom OZ informáciu o Úprave rozpočtu obce č. 
1/2022, ktorá bola prevedená rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) zákona 
č. 583/2004 Z.z. a v zmysle uznesenia OZ č. 3/2019 zo dňa 16.08.2019. Starosta obce 
skonštatoval, že úprava sa týkala iba určitých položiek, nakoľko bolo potrebné z dôvodu 
zariadenia knižnice a zasadačky OcÚ navýšiť položku interiérového vybavenia a všeobecného 
materiálu a na úkor nich znížiť iné položky (cestovné náhrady, konkurzy a súťaže, všeobecné 
služby, údržba budov...). Poslanci OZ k uvedenej úprave rozpočtu nemali žiadne výhrady 
a Úpravu rozpočtu obce č. 1/2022 vzali na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
14. Diskusia 
 
 Pán Ladislav Šamko zameral svoj diskusný príspevok k potrebe vyčistenia potoka pri 
prístupovej ceste k nájomným bytom nižšieho štandardu. Všetci prítomní poslanci OZ sa 
vyjadrili aj k potrebe jarného upratovania a udržiavania poriadku v obci a pri kontajneroch. 
 Poslanec OZ p. Ivan Rodák zameral svoj diskusný príspevok na potrebu orezania konárov 
stromu pri Hlbokom potoku pri súp. č. 43 a to z dôvodu podmytia jeho koreňovej sústavy, aby 
nedošlo k jeho vývratu a následnému spôsobeniu škody na telefónnych kábloch, obecnom 
rozhlase alebo majetku občanov obce. 
 Keďže zo strany prítomných poslancov OZ neboli už žiadne príspevky do diskusie, 
starosta obce p. Ján Štefanco diskusiu ukončil. 
 
 



 

15. Návrh na uznesenie 
 
 Starosta obce p. Ján Štefanco poslancom OZ prečítal Návrh na uznesenie z prvého 
zasadnutia OZ, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 3 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
16. Záver 
 
 Keďže program prvého zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zo strany poslancov OZ neboli 
vznesené žiadne pripomienky a dotazy, starosta obce p. Ján Štefanco poďakoval prítomným za 
účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 
Overovatelia: Dávid Ferenc   ................................... 
   
 
  Ladislav Šamko ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Ján   Š t e f a n c o 
               starosta obce 
  
 
Zapisovateľ: Ivan Rodák 
  



 

U Z N E S E N I E   č. 1/2022 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá v roku 2022, konaného 
dňa 07.04.2022 o 19:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A.    U r č u j e 
1. Pána Dávida Ferenca a pána Ladislava Šamka za overovateľov zápisnice z prvého 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
2. Pána Ivana Rodáka za zapisovateľa zápisnice z prvého zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
 

B.   B e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 
2. Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2021 
4. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 

končiaci 31.12.2021 
5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za 

kalendárny rok 2021 
6. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2022 vydané Okresným 

riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku 
7. Informáciu starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 2/2021 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
8. Informáciu starostu obce o Úprave rozpočtu obce č. 1/2022 vykonanej v kompetencii 

starostu obce 
 

C.   S c h v a ľ u j e 
1. Program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá uvedený 

v pozvánke 
2. Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 23 510,17 €. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ján   Š t e f a n c o 
               starosta obce 

 


