
 Z Á P I S N I C A 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 

16.12.2019 o 18:00 hod v kancelárií obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

 

P r í t o m n í :  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 3.Q 2019 

6. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 - 2022 

7. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 - 2022 

8. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu na rok 2019 v rámci schválených 

kompetencií starostu obce 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 

2020 

10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie 

inventúry majetku obce k 31.12.2019 

12. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2019 

13. Návrh na schválenie odmeny kontrolórke obce za rok 2019 

14. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na Rekonštrukciu spoločných priestorov 

v budove Obecného úradu 

15. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na Vybudovanie oplotenia detského ihriska 

16. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na výstavbu Multifunkčného ihriska 

17. Správa o priebehu realizácie prác na stavbe: „Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná 

Bystrá“ 

18. Žiadosť o podporu finančného daru pre PIEROTT, neziskovú organizáciu 

19. List starostov obce Kolíňany a Jelenec k podpore zbierky k nedávnej tragédii v ich 

obciach 

20. Finančná podpora v rámci verejnej zbierky na zmiernenie zložitej životnej situácie po 

nedávnej tragédii v Prešove 

21. Diskusia 

22. Návrh na uznesenie 

23. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril 

a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ. 

Konštatoval, že je stopercentná účasť poslancov OZ a OZ je uznášania schopné.  



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

           

          Za zapisovateľa zápisnice bol určení pracovník obce p. Peter Štefanco. Za overovateľov 

zápisnice boli určení p. Ivan Rodák a Bc. Ľubomír Capko. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá 

 

         Návrh na schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý navrhol do bodu 16. 

Informatívna správa o poskytnutí dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska zaradiť body:  

 

 16.01 Informácia o výmene vchodových dverí NBD 36 b. j.  

 16.02 Informácia o nedoplatkoch za nájom NBD 36 b.j. 

 16.03 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2020 

 

Poslanec OZ p. Juraj Štefanco navrhol do bodu 16. Informatívna správa o poskytnutí dotácie 

na výstavbu multifunkčného ihriska zaradiť bod: 

 16.04 Návrh na zvýšenie mesačného platu starostovi obce Krajná Bystrá 

 

Starosta obce dal o programe uvedenom v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 16.01, 

16.02, 16.03 a 16.04 hlasovať. Program uvedený v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 

16.01, 16.02, 16.03 a 16.04 bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Konštatoval, že prijaté uznesenie z tretieho zasadnutia sa priebežne plní. 

 

 

5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 3.Q 2019 

 

        Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 3.Q 2019 predniesol poslancom 

OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Peter Štefanco, pracovník 

obce. Konštatoval, že príjmy za 3.Q. 2019 vrátane finančných a kapitálových príjmov boli vo 

výške 299.838,07,-€ zo schváleného rozpočtu obce 342.269,00,-€ na rok 2019, čo činí plnenie 

rozpočtu na 87,60 %. Výdavky za 3.Q 2019 vrátane finančných a kapitálových výdavkov boli 

vo výške 234.763,68,-€ zo schváleného rozpočtu obce 315.874,00,-€ na rok 2019, čo činí 

plnenie rozpočtu na 74,32 %. Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte 

č.104673517/0900  k 30.09.2019 je 51.654,89,-€,  na bankovom účte č.5039017267/0900 

k 30.09.2019 je 54.274,18,-€ a na bankovom účte č.6609423/5200 k 30.09.2019 je 68,12,-€. 

Zostatok finančných prostriedkov v obecnej pokladnici k 30.09.2019 je 1.373,58,-€. Zostatok 



cenín k 30.09.2019 je v hodnote 216,-€. Plnenie čerpania rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti tvorí prílohu tejto zápisnice. Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 - 2022 

 

          Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 - 2022 podľa 

jednotlivých príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Peter Štefanco, 

pracovník OcÚ. Tento predložený návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 – 2022 so 

zmenou navýšenia položky 636 001 Nájomné za nájom o 300,-€ za prenájom športovej haly 

podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Tento predložený návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 – 2022 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Odborné  stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020- 2022 

 

        Odborné stanovisko k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 – 2022 predložila 

poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ odborné stanovisko 

hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 – 2022 vzali na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu na rok 2019 v rámci schválených 

kompetencií starostu obce 

 

        Starosta obce informoval poslancov  OZ o zmenách rozpočtu č. 2/2019  vykonaných 

v mesiaci december starostom obce. Informáciu o zmenách rozpočtu obce č. 2/2019 

vykonaných starostom obce vzali poslanci OZ na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 

2020 

 

          Návrh na plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 

2020 predložila poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Keďže poslanci 

OZ nemali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k predloženému plánu kontrolnej 

činnosti, tak starosta obce p. Ján Štefanco dal o danom návrhu hlasovať. Predložený návrh 



plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 2020 poslanci 

OZ jednohlasne schválili. Tento predložený návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

       S návrhom VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady oboznámil poslancov OZ p. Peter Štefanco, pracovník 

OcÚ. Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli dňa 

28.11.2019. Žiadne písomné pripomienky k návrhu neboli doručené. Na zvyšovanie poplatku 

za komunálne odpady ma vplyv nárast cien za uskladnenie odpadu, zavedenie poplatku za 

skladovanie zo strany štátu, ktorého výška sa odvíja od percenta separácie odpadu občanmi 

obce. Poplatok za komunálny odpad sa zvýši z pôvodných 5,-€ na osobu a rok na 14,-€ na 

osobu a rok. Ostatných daní a poplatkov sa zvyšovanie nedotkne. Tento predložený návrh 

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2020 poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie 

inventúry majetku obce k 31.12.2019 

 

         Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie 

inventúry majetku obce k 31.12.2019 predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Likvidačná komisia plní zároveň aj pôsobnosť vyraďovacej komisie. 

 

 

Inventarizačná komisia v zložení:    p. Ivan Rodák, predseda komisie 

                                                          p. Juraj Štefanco, člen komisie 

                                                          Bc. Lubomír Capko, člen komisie 

 

 

Likvidačná komisia v zložení:          Ladislav Šamko, predseda komisie 

                                                          David Ferenc, člen komisie 

                                                          Mária Štefancová, člen komisie 

 

Tento predložený návrh členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie inventúry 

majetku obce k 31.12.2019 poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



12. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2019 

 

         Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2019 predložil poslancom OZ p. Ján 

Štefanco, starosta obce nasledovne: 

  

        Odmeny (brutto) poslancov OZ za rok 2019: 

 

 Juraj Štefanco                             500,- € 

 Ivan Rodák                                 250,- € 

 David Ferenc                              250,- € 

 Ladislav Šamko                          250,- € 

 Bc. Ľubomír Capko                    250,- € 

 

Poslanec Bc. Ľubomír Capko navrhoval, aby poslanci nepoberali za svoju prácu žiadnu 

finančnú odmenu. Tento predložený návrh odmeny poslancom OZ za rok 2019 poslanci OZ 

schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Bc. Ľubomír Capko) 

 

13. Návrh na schválenie odmeny kontrolórke obce za rok 2019 

 

        Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2019 v zmysle § 18c ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil 

poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Návrh výšky odmeny v zmysle vyššie 

uvedeného zákona starosta obce ponechal na poslancov OZ, ktorí sa spoločne zhodli na 

odmene vo výške 30% mesačného platu hlavne kontrolórky obce za rok 2019. Návrh odmeny 

hlavnej kontrolórke obce  za rok 2019 vo výške 30 % mesačného platu poslanci OZ 

jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

14 Informatívna správa o poskytnutí dotácie na Rekonštrukciu spoločných priestorov 

v budove Obecného úradu 

 

         Starosta obce informoval poslancov OZ o poskytnutí dotácie vo výške 19.000,-€ 

z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na „Rekonštrukciu  spoločných 

priestorov v budove Obecného úradu“, ktorú je potrebné použiť a vyúčtovať do 31.3.2020. 

Túto informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 19.000,-€ z rozpočtovej rezervy predsedu 

vlády Slovenskej republiky na Rekonštrukciu spoločných priestorov v budove Obecného 

úradu vzali poslanci OZ na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



15. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na Vybudovanie oplotenia detského 

ihriska 

 

         Starosta obce informoval poslancom OZ, že dňa 9.10.2019 bolo obci Krajná Bystrá 

doručené oznámenie o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 446 zo 17. 

septembra 2019 v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 8.000,-€ na 

akciu Vybudovanie oplotenia detského ihriska. Pôvodný zámer použitia finančných 

prostriedkov v žiadosti zo dňa 9.8.2019 bol na Rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci 

Krajná Bystrá, avšak prostredníctvom telefonického hovoru prednostu Okresného úradu 

Svidník sme boli vyzvaní k zmene zámeru použitia finančných prostriedkov z dôvodu, že 

v príslušnom roku nie je možné žiadať dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Túto 

informáciu o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR vo výške 8.000,-€ na 

akciu Vybudovanie oplotenia detského ihriska vzali poslanci OZ na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

16. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na výstavbu Multifunkčného ihriska 

 

         Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 25.11.2019 podpísal zmluvu 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie 

úloh prevencie kriminality vo výške 6.000,-€ na projekt „Krajná Bystrá – Multifunkčné 

ihrisko“, keďže obci krajná Bystrá bola pridelená dotácia. Ďalej konštatoval, že finančné 

krytie výdavkov projektu vrátane ostatných dotácií zo štátnych zdrojov máme vo výške 

43.000,-€ a zvyšná časť rozpočtových výdavkov bude krytá z vlastných zdrojov, prípadne 

z úveru. Túto informatívnu správu o poskytnutí dotácie vo výške 6.000,-€ zo štátneho 

rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt „Krajná 

Bystrá –Multifunkčné ihrisko“ vzali poslanci OZ na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

16.01 Informácia o výmene vchodových dverí NBD 36 b.j. 

 

        Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 9.12.2019 boli dodané a prevzaté 

protipožiarne-exteriérové dvere s príslušenstvom v počte 36 kusov okrem stavebných vložiek. 

Dňa 16.12.2019 bolo prostredníctvom kuriéra doručených 32 stavebných vložiek. Dodávateľ 

dverí Interierdvere, spol. s.r.o. nás taktiež dňa 16.12.2019 prostredníctvom emailu informoval, 

že zvyšne 4 kusy stavebných vložiek budú doručené v priebehu aktuálneho alebo budúceho 

týždňa. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu poveternostných podmienok starosta obce navrhol, 

aby sa s výmenou dverí začalo až na jar budúceho roku, s čím poslanci OZ súhlasili. Túto 

informáciu o výmene dverí nájomných bytov nižšieho štandardu vzali poslanci OZ na 

vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



16.02 Informácia o nedoplatkoch za nájom NBD 36 b. j. 

 

          Pracovník obce p. Peter Štefanco informoval poslancov OZ o nedoplatkoch za nájom 

a nákladoch spojených s bývaním. Výška nedoplatkov na nájomnom k 16.12.2019 činí 

približne 1800,-€ až 2000,-€ a týka sa ôsmich nájomcov, pričom v dvoch prípadoch sa výška 

nedoplatku na 1 nájomný byt pohybuje v dlžnej sume od 630,- € až do 864,-€. Poslanci OZ 

diskutovali o možných riešeniach a o ukončení nájomných vzťahov v nevyhnutných 

prípadoch, aby sa tak predišlo ďalšiemu zadlžovaniu a  porušeniam platobnej disciplíne zo 

strany ostatných nájomcov. Túto informatívnu správu o nedoplatkoch za nájom a nákladoch 

spojených s bývaním poslanci OZ vzali na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

16.03 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky v roku 2020 

       

        S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky v roku 2020 oboznámil poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Túto informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 

v roku 2020 vzali poslanci OZ na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

16.04 Návrh na zvýšenie mesačného platu starostovi obce Krajná Bystrá 

 

        Návrh na zvýšenie mesačného platu starostovi obce Krajná Bystrá o 60 % mesačne 

podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2020 

predložil poslancom OZ p. Juraj Štefanco, zástupca starostu.  

        Poukázal na to, že je viditeľné koľko práce, energie a úsilia vynaložil starosta obce pri 

vykonávaní svojej funkcie len za jeden rok od minuloročných volieb, čoho výsledkom sú 

finančné hospodárenie obce, zabezpečenie externých finančných zdrojov na realizáciu 

projektov rozvoja a budovania obce a nepochybuje o tom, že navýšenie o 60% zodpovedá 

výsledkom jeho práce. Tento predložený návrh navýšenie mesačného platu starostovi obce 

o 60% s účinnosťou od 01.01.2020 poslanci OZ schválili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Bc. Ľubomír Capko) 

 

17. Správa o priebehu realizácie prác na stavbe: „Úprava Hlbokého potoka v obci 

Krajná Bystrá“ 

 

        Správu o priebehu realizácie prác na stavbe „Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná 

Bystrá“ podal poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Preinvestované finančné 



prostriedky na realizáciu projektu v rámci prvej etapy diela boli vo výške 94.275,55 €. O 

finančné prostriedky vo výške 182.384,45 €, ktoré sú potrebné na ukončenie projektu v rámci 

2. etapy diela sa obec bude uchádzať na základe podanej žiadosti o poskytnutie podpory 

formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto informatívnu 

správu o priebehu realizácie prác na stavbe: „Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“ 

vzali poslanci OZ na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

18. Žiadosť o podporu finančného daru pre PIEROTT, neziskovú organizáciu 

 

       Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 11.12.2019 bola obci zo strany 

PIEROTT, n.o. so sídlom Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov  doručená emailová žiadosť 

s prosbou o spoluprácu formou finančného daru pre 9 ročného chlapca Marka na zaplatenie 

nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení, ktorý trpí krutou diagnózou postihnutých 

častí tela. Po spoločnej diskusii poslanci OZ sa zhodli na finančnej pomoci vo výške 50,-€. 

Finančný dar vo výške 50,- € na zaplatenie nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení 

pre 9 ročného chlapca Marka poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

19. List starostov obce Kolíňany a Jelenec k podpore zbierky k nedávnej tragédii v ich 

obciach 

      

          List starostov obce Kolíňany a Jelenec k podpore zbierky k nedávnej tragédii v ich 

obciach bol obci doručený prostredníctvom emailu dňa 5.12.2019 za spolupráce kancelárie 

ZMOS. Tieto obce sa rozhodli zrealizovať spoločnú verejnú zbierku na zmiernenie 

neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou, pri ktorej zahynulo 12 

osôb vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský 

pár, ktorý zahynul v autobuse a nechal po sebe dve maloleté detí. Poslanci OZ po spoločnej 

diskusii navrhli finančnú pomoc vo výške 200,- €. Finančný dar vo výške 200,-€ na 

zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou nákladného 

auta a autobusu pravidelnej linky Nitra-Kolíňany-Jelenec poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

20. Finančná podpora v rámci verejnej zbierky na zmiernenie zložitej životnej situácie 

po nedávnej tragédii v Prešove 

 

       Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 9.12.2019 obec obdŕžala email od 

Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorom dáva do pozornosti verejnú zbierku 

prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých 

dotknutých rodín tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu 



v bytovke. Mesto Prešov zverejnilo na svojom webovom sídle transparentný účet na pomoc 

ľudom tejto tragickej udalosti. Poslanci OZ po spoločnej diskusii navrhli finančnú pomoc vo 

výške 500,-€. Finančný dar vo výške 500,-€ na zmiernenie zložitej životnej situácie 

dotknutých rodín tragickej udalosti na prešovskom sídlisku poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

21. Diskusia  

 

         V diskusii poslanec David Ferenc otvoril otázku internetovej prípojky  k nájomným 

bytom nižšie štandardu, na čo starosta obce zareagoval, že už niekoľko krát sa pokúšal o jej 

realizáciu, avšak odpoveď zo strany prevádzkovateľa internetu bola záporná z dôvodu 

vysokého počtu neplatičov za prevádzkovanie telekomunikačných služieb v danej lokalite. 

Poslanec Bc. Ľubomír Capko zameral svoj diskusný príspevok k vyradeniu zastávky na 

vyšnom konci obce a taktiež k potrebe zakúpenia plastových kontajnerov na sklo a plasty. 

 

22. Návrh na uznesenie  

 

         Návrh na uznesenie zo štvrtého zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján Štefanco, 

starosta obce, ktorý poslanci OZ schválili. 

 

23. Záver  

 

          Keďže program rokovania štvrtého 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:  Ivan Rodák 

                        

 

                       Bc. Ľubomír Capko 

 

 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 

 

Zapisovateľ:  Peter Štefanco 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 4/2019 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 16.12.2019  o 18:00 hod v kancelárií obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pána Ivana Rodáka a Bc. Ľubomíra Capka za overovateľov zápisnice zo štvrtého 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice zo štvrtého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 3.Q 2019 podľa jednotlivých 

príjmových a výdavkových položiek. 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2020 

– 2022. 

3. Rozpočet obce Krajná Bystrá na roky 2021-2022 ako informatívnu správu. 

4. Informáciu o zmenách rozpočtu č. 2/2019 vykonaných starostom obce. 

5. Informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 19.000,-€ z rozpočtovej rezervy predsedu 

vlády Slovenskej republiky na „Rekonštrukciu spoločných priestorov v budove 

Obecného úradu 

6. Informáciu o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky vo výške 8.000,-€ na akciu Vybudovanie oplotenia detského ihriska. 

7. Informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 6.000,-€ zo štátneho rozpočtu SR na rok 

2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt: „Krajná Bystrá-

Multifunkčné ihrisko“. 

8. Informáciu o výmene vchodových dverí na nájomných bytoch nižšieho štandardu 36 

b.j.  

9. Informáciu o nedoplatkoch za nájom a nákladoch spojených s bývaním vo výške cca 

2.000,-€ nájomných bytových domoch 36 b.j. 

10. Informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

11. Informatívnu správu o priebehu realizácie prác na stavbe: „Úprava Hlbokého potoka 

v obci Krajná Bystrá“. 

 

 

C. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený 

v pozvánke so zmenami: do bodu 16. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na 

výstavbu multifunkčného ihriska zaradenie bodov:  

 16.01 Informácia o výmene vchodových dverí NBD 36 b.j. 

 16.02 Informácia o nedoplatkoch za nájom NBD 36 b.j. 

 16.03 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2020         

 16.04 Návrh na zvýšenie mesačného platu starostovi obce Krajná Bystrá         



2. Rozpočet obce Krajná Bystrá na rok 2020 podľa jednotlivých príjmových 

a výdavkových položiek. 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 2020.  

4. Všeobecne záväzne nariadenie obce Krajná Bystrá č. 1/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 

01.01.2020. 

5. Členov inventarizačnej a likvidačnej (zároveň vyraďovacej) komisie majetku obce 

k 31.12.2019 a to: 

 

Inventarizačná komisia v zložení:     p. Ivan Rodák, predseda komisie 

                                                           p. Juraj Štefanco, člen komisie 

                                                           Bc. Ľubomír Capko, člen komisie  

 

Likvidačná komisia v zložení:           p. Mária Štefancová, predseda komisie 

                                                           p. David Ferenc, člen komisie 

                                                           p. Ladislav Šamko, člen komisie 

 

6. Odmeny (brutto) poslancom OZ za rok 2019 nasledovne: 

 Juraj Štefanco            500,-€ 

 Ivan Rodák                250,-€ 

 David Ferenc             250,-€ 

 Ladislav Šamko         250,-€ 

 Bc. Ľubomír Capko   250,-€ 

 

7. V zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavnej kontrolórke obce Krajná Bystrá odmenu za rok 2019 vo výške 30% 

mesačného platu v sume 270,60 €. 

8. Finančný dar vo výške 50,-€ z rozpočtovej položky reprezentačné pre PIEROTT, 

neziskovú organizáciu so sídlom Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov na zaplatenie 

nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení pre 9 ročného chlapca Marka. 

9. Finančný dar vo výške 200,-€ z rozpočtovej položky reprezentačné pre Obec Kolíňany 

so sídlom Nám. L.A. Aranya č. 528, 951 78 Kolíňany na zmiernenie neopísateľnej 

bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou nákladného auta a autobusu 

pravidelnej linky Nitra-Kolíňany-Jelenec. 

10. Finančný dar vo výške 500,-€ z rozpočtovej položky reprezentačné pre Mesto Prešov 

na zmiernenie zložitej životnej situácie dotknutých rodín tragickej udalosti na 

prešovskom sídlisku. 

 

D. z v y š u j e 

1. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu 

obce Krajná Bystrá o 60% mesačne s účinnosťou od 01.01.2020. 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 


