
 

Z Á P I S N I C A 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 
10.12.2021 o 18:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 
 

Prítomní: Ján Štefanco – starosta obce 
   
  Juraj Štefanco – zástupca starostu obce 
  Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ 
  Ivan Rodák – poslanec OZ  
  Dávid Ferenc – poslanec OZ 
  Ladislav Šamko – poslanec OZ 
 
  Ľuba Rišková – hlavná kontrolórka obce 
 
  Mgr. Marián Pokorný – pracovník obce 
   
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
4. Kontrola plnenia uznesenia 
5. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022 - 2024 
6. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022 – 2024 
7. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 31.12.2020 
8. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 15.12.2021 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 

2022 
10. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2021 
11. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 
12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia  

 
 Rokovanie piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril a viedol 
p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce 
a pracovníka obce. Starosta obce skonštatoval, že na rokovaní je 100% účasť poslancov OZ a OZ 
je uznášaniaschopné.  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
 Za zapisovateľa zápisnice z piateho zasadnutia OZ bol určený pracovník obce Mgr. 
Marián Pokorný. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Juraj Štefanco a Bc. Ľubomír Capko. 



 

Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
3. Schválenie programu piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
 
 Návrh na schválenie programu piateho 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: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, 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, 
ktorý skonštatoval, že všetky predošlé prijaté uznesenia boli v plnom rozsahu splnené 
a vydláždenie rigolov pri NBD 36 b.j., schválené v predošlom uznesení, sa bude plniť v budúcom 
roku tak ako to bolo odsúhlasené.  
 
5. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024 
 
 Hlavná kontrolórka obce p. Ľuba Rišková predložila poslancom OZ Stanovisko hlavného 
kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024“, v ktorom 
skonštatovala, že nemá žiadne pripomienky k navrhovanému rozpočtu a vzhľadom na uvedené 
odporúča OZ obce Krajná Bystrá schváliť predložený Návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 
2022 a vziať na vedomie Návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2023-2024. 
 Poslanci OZ Stanovisko HK k Návrhu viacročného rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 
2022-2024 vzali na vedomie a uvedené Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
6. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024 
 
 S návrhom na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024  podľa 
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek oboznámil poslancov OZ Mgr. Marián 
Pokorný, pracovník obce. Poslanci OZ Rozpočet obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024 
jednohlasne schválili. Schválený rozpočet obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 



 

7. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 31.12.2020 
 
 Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 31.12.2020 
v celkovej obstarávacej cene 5.749,09 € podľa zoznamu uvedeného v Zápisnici o zistení 
neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 31.12.2020 z dôvodu opotrebenia a nefunkčnosti predložil 
poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Majetok bude zlikvidovaný formou odovzdania do 
zberných surovín a rozobratia na palivové drevo ako aj ponechaním v užívaní obyvateľmi obce. 
 Tento návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 31.12.2020 
v celkovej obstarávacej cene 5.749,09 € podľa zoznamu vyraďovacej a likvidačnej komisie zo 
dňa 31.12.2020 z dôvodu poškodenia a nefunkčnosti poslanci OZ jednohlasne schválili. Návrh 
na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 31.12.2020 tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
 
8. Návrh na  vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 15.12.2021 
 
 Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 15.12.2021 
v celkovej obstarávacej cene 376,20 € podľa zoznamu uvedeného v Zápisnici o zistení 
neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 01.12.2021 z dôvodu opotrebenia predložil poslancom OZ p. 
Ján Štefanco, starosta obce. Majetok bude zlikvidovaný formou odpredaja do zberných surovín. 
 Tento návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 15.12.2021 
v celkovej obstarávacej cene 376,20 € podľa zoznamu vyraďovacej a likvidačnej komisie zo dňa 
01.12.2020 z dôvodu poškodenia a nefunkčnosti poslanci OZ jednohlasne schválili. Návrh na 
vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá k 15.12.2020 tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 

2022 
 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na prvý polrok 2022 
predložila poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Keďže poslanci OZ nemali 
žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k predloženému plánu kontrolnej činnosti, starosta 
obce p. Ján Štefanco dal o danom návrhu hlasovať. 
 Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. 
polrok 2022, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, poslanci OZ jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 



 

10. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2021 
 

 Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2021 predložil poslancom OZ p. Ján 
Štefanco, starosta obce nasledovne:  
Odmeny (brutto) poslancov OZ za rok 2021: 
 

- Juraj Štefanco  500,- € 
- Ivan Rodák  250,- € 
- Bc. Ľubomír Capko 250,- € 
- Dávid Ferenc  100,- € 
- Ladislav Šamko 200,- € 

 
 Tento predložený návrh odmeny poslancom OZ za rok 2021 poslanci OZ schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 4 ( Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Bc. Ľubomír Capko) 
 
 
11. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 

 
 Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 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 navýšenia. 
 Návrh odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 vo výške 30% mesačného navýšenia 
poslanci OZ jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
  
12. Diskusia 
 
 Poslanci OZ p. Dávid Ferenc a p. Ladislav Šamko opätovne predniesli starostovi 
a poslancom OZ požiadavku nájomníkov nájomných bytov nižšieho štandardu, aby im obec 
zakúpila a postavila za bytovými domami plechové garáže, ktoré by im slúžili ako kôlne na 
drevo. Starosta obce sa vyjadril, že po predošlom zasadnutí, na ktorom už táto požiadavka bola 
predložená hľadal riešenie, avšak obec nemôže zakúpiť garáže a umiestniť ich na cudzom 
pozemku, nakoľko pozemky za bytovými domami nie sú vo vlastníctve obce. Starosta obce sa 
zároveň vyjadril, že ak by v budúcnosti obec takýto pozemok mala, radšej by išiel do výstavby 
murovaných kôlní, ktoré by potom boli nájomníkom buď prenajímané alebo odpredané do 
osobného vlastníctva aj s pozemkom pod garážou.  
 Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ o tom, že vedie rokovanie 
s viacerými poskytovateľmi mobilných služieb a internetového pripojenia o zapojení bytových 
domov nižšieho štandardu na internetovú sieť. Poskytovateľ internetových služieb Slovak 
Telekom a.s. má rozvádzač umiestnený v obci Krajná Bystrá v blízkosti prístupovej komunikácie 
k budove Obecného úradu a KSB, kde garantuje požadovanú rýchlosť internetu do vzdialenosti 



 

700 metrov od rozvádzača. Bytové domy nižšieho štandardu sa nachádzajú najkratšou vzdušnou 
cestou viac než 900 metrov od rozvádzača, čím poskytovateľ internetových služieb negarantuje, 
že ich bude v uvedených bytových domoch možné užívať k spokojnosti používateľov. Mobilní 
operátori zase argumentujú množstvom neplatičov ktorých registrujú v uvedených bytových 
domoch a že je pre nich nerentabilné budovať nové siete pre tak málo užívateľov. 
 Poslanec OZ p. Dávid Ferenc zameral svoj ďalší diskusný príspevok na opravu a údržbu 
verejného osvetlenia po celej trati a priľahlých komunikáciách. K uvedenému príspevku sa 
kladne vyjadrili aj ostatní poslanci OZ. Starosta obce p. Ján Štefanco na základe zhodnotenia 
potreby opravy a údržby verejného osvetlenia navrhol kompletnú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v obci Krajná Bystrá. Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať a poslanci 
jednohlasne schválili kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a zároveň schválili úpravu 
rozpočtu obce na rok 2021 v položke Údržba verejného osvetlenia (funkčná klasifikácia 0640, 
ekonomická klasifikácia 635006, kód zdroja 41) o navýšenie v sume 4500,- € na celkovú sumu 
4650,- €. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
13. Návrh na uznesenie 

 
 Návrh na uznesenie z piateho zasadnutia OZ poslancom prečítal p. Ján Štefanco, starosta 
obce a poslanci OZ ho jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 5 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 

14. Záver 
 

 Keďže program piateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zo strany poslancov OZ neboli 
vznesené žiadne pripomienky a dotazy, starosta obce p. Ján Štefanco poďakoval prítomným za 
spoluprácu a účasť na tomto ale aj všetkých zasadnutiach OZ, ktoré sa tento rok konali 
a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: Juraj Štefanco  ................................... 
   
 
  Bc. Ľubomír Capko ................................... 
 
 
 
 
 
         Ján   Š t e f a n c o, v.r. 
               starosta obce 
Zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný  



 

U Z N E S E N I E   č. 5/2021 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného dňa 
10.12.2021 o 18:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

Obecné zastupiteľstvo 

A.    U r č u j e 
1. Pána Juraja Štefanca a pána Bc. Ľubomíra Capka za overovateľov zápisnice z piateho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
2. Pracovníka obce Mgr. Mariána Pokorného za zapisovateľa zápisnice z piateho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
 

B.   B e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2022-2024 
2. Návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2023-2024 podľa jednotlivých 

príjmových a výdavkových položiek 
 

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

pozvánke 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 2022 
3. Rozpočet obce Krajná Bystrá na rok 2022 podľa jednotlivých príjmových 

a výdavkových položiek 
4. Vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá v celkovej obstarávacej 

cene 5749,09 € podľa zoznamu na vyradenie drobného hmotného majetku na základe 
správy likvidačnej (vyraďovacej) komisie zo dňa 31.12.2020 z dôvodu opotrebenia, 
poškodenia a nefunkčnosti. 

5. Vyradenie drobného hmotného majetku obce Krajná Bystrá v celkovej obstarávacej 
cene 376,20 € podľa zoznamu na vyradenie drobného hmotného majetku na základe 
správy vyraďovacej (likvidačnej) komisie zo dňa 01.12.2021 z dôvodu opotrebenia. 

6. Odmeny (brutto) poslancom OZ za rok 2021 nasledovne: 
- Juraj Štefanco   500,- €   
- Ivan Rodák   250,- € 
- Bc. Ľubomír Capko  250,- € 
- Dávid Ferenc   100,- € 
- Ladislav Šamko  200,- € 

7. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Krajná Bystrá za rok 2021 vo výške 30% 
mesačného navýšenia. 

8. Úpravu rozpočtu obce na rok 2021 v položke Údržba verejného osvetlenia (funkčná 
klasifikácia 0640, ekonomická klasifikácia 635006, kód zdroja 41) o navýšenie 
v sume 4500,- € na celkovú sumu 4650,- € 
 
 
 
        Ján   Š t e f a n c o, v.r. 
             starosta obce 


