
 Z Á P I S N I C A 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 

07.10.2022 o 19:15 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

 

 

P r í t o m n í :  Ján Štefanco – starosta obce  

   Juraj Štefanco – poslanec OZ 

   Ivan Rodák – poslanec OZ 

   Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ 

   David Ferenc – poslanec OZ 

   Ladislav Šamko – poslanec OZ 

   Peter Štefanco – pracovník obce 

   Ing. Maroš Žák – 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. Návrh na obnovu a modernizáciu zriadenej autobusovej zastávky s príslušenstvom na 

vyšnom konci 

6. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2022 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 3/2022 v kompetencií starostu obce 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver         

          

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie piateho 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 určený pracovník obce p. Peter Štefanco. Za 

overovateľov zápisnice boli určení p. Ivan Rodák a p. Dávid Ferenc. 

Hlasovanie: 

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

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.  

Starosta obce dal o programe uvedenom v pozvánke hlasovať. Program uvedený v pozvánke 

bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

 

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

Konštatoval, že prijaté uznesenia zo štvrtého zasadnutia bolo splnené. 

 

 

5. Návrh na obnovu a modernizáciu zriadenej autobusovej zastávky s príslušenstvom na 

vyšnom konci 

 

        Návrh na obnovu a modernizáciu zriadenej autobusovej zastávky s príslušenstvom na 

vyšnom konci predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Pracovník obce p. Peter 

Štefanco podrobne oboznámil poslancom OZ s materiálom na zasadnutie k bodu 5. Materiál 

na zasadnutie k bodu 5 obsahuje: návrh uznesenia, dôvodovú správu, cenovú ponuku od 

spoločnosti mmcité sk s.r.o., technickú špecifikáciu a vizualizáciu. V cenovej ponuke je 

zahrnutá dodávka, montáž a doprava na miesto určenia autobusovej čakárne, trojitého 

vonkajšieho koša na triedenie odpadu so strieškou a ochrannej oceľovej mreže ku stromom so 

šiestimi prútmi. Predmetom cenovej ponuky nie je finančná kalkulácia za vybudovanie 

spodnej stavby a projektovú dokumentáciu, ktorú si objednávateľ obstará samostatne. 

Predpokladaný celkový odhad nákladov na výstavbu vrátane spodnej stavby a  projektovej 

dokumentácie je v rozmedzí od 11.500,-€ do 12.790,-€. Poslanci OZ jednohlasne schválili 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 12.790,-€ na kapitálové výdavky na 

výstavbu obnovy a modernizácie zriadenej autobusovej zastávky na vyšnom konci.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2022 

 

        Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2022 predložil poslancom OZ p. Ján 

Štefanco, starosta obce nasledovne: 

 

        Odmeny (brutto) poslancov OZ za rok 2022: 

 

 Juraj Štefanco   450,00 € 

 Ivan Rodák   250,00 € 



 Dávid Ferenc   250,00 € 

 Bc. Ľubomír Capko  200,00 € 

 Ladislav Šamko  200,00 € 

 

Tento predložený návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2022 poslanci OZ 

schválili. 

Hlasovanie:/ 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Bc. Ľubomír Capko) 

 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 3/2022 v kompetencií starostu obce 

 

        Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 3/2022 na rok 2022 podľa jednotlivých 

príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Pracovník obce p. Peter Štefanco podrobne oboznámil poslancov OZ s predloženým návrhom 

a konštatoval, že podstatnou zmenou je zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu 

prostredníctvom príjmových finančných operácii, a to ich navýšenie o 14.700,-€ na krytie 

kapitálových výdavkov na výstavbu obnovy a modernizácie autobusovej čakárne 

s príslušenstvom na vyšnom konci a vypracovanie architektonickej štúdie, interiérových 

návrhov prízemia obecného úradu, kultúrno-správnej budovy, navrhovanej krytej terasy 

a okolia. V ostatných výdavkových položkách, pri ktorých došlo k drobným úpravám nie sú 

zaznamenané podstatné zmeny v rozpočte. Poslanci OZ jednohlasne schválili zmenu rozpočtu 

obce Krajná Bystrá na rok 2022 úpravou rozpočtu č. 3/2022 podľa jednotlivých príjmových 

a výdavkových položiek, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie:/ 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

8. Diskusia 

 

        V diskusii poslanci OZ svoje príspevky zamerali k ročnej údržbe multifunkčného ihriska, 

a k zmene doby svietenia verejného osvetlenia. Po spoločnej diskusií sa poslanci OZ zhodli na 

dobe svietenia verejného osvetlenia vo večerných hodinách do 20:45 hod.  

 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

         Návrh na uznesenie z piateho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján Štefanco, 

starosta obce, ktorý poslanci OZ schválili. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



10. Záver  

 

          Keďže program rokovania piateho 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, v. r. 

                        

 

 

                      Dávid Ferenc, v. r. 

 

 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                   starosta obce 

 

 

 

 

 
Zapisovateľ:  Peter Štefanco, v. r.  

 



UZNESENIE č. 5/2022 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 07.10.2022  o 19:15 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice z piateho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Pána Ivana Rodáka a pána Dávida Ferenca za overovateľov zápisnice z piateho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

 

B. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený 

v pozvánke. 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 12.790,-€ na 

výstavbu obnovy a modernizácie zriadenej autobusovej zastávky s príslušenstvom 

(trojitý kôš na triedený odpad so strieškou, ochranná mreža ku stromom so šiestimi 

prútmi) na vyšnom konci  

3. Odmeny (brutto) poslancom OZ za rok 2022 nasledovne: 

 Juraj Štefanco   450,00 €  

 Ivan Rodák   250,00 € 

 Dávid Ferenc   250,00 € 

 Bc. Ľubomír Capko  200,00 € 

 Ladislav Šamko  200,00 € 

4. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2022 úpravou rozpočtu č. 3/2022 podľa 

jednotlivých príjmových a výdavkových položiek. 

 

 

 

Podpísané 12. októbra 2022 

 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO, v. r. 

                                    starosta obce 

 

 
 

 


