
 

Z Á P I S N I C A 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá v roku 2022, 
konaného dňa 27.05.2022 o 20:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 
 

Prítomní: Ján Štefanco – starosta obce 
   
  Juraj Štefanco – zástupca starostu obce 
  Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ   

Dávid Ferenc – poslanec OZ 
  Ivan Rodák – poslanec OZ 
 
  Mgr. Marián Pokorný – pracovník obce 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
4. Kontrola plnenia uznesenia  
5. Národný projekt „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia  
 

 Rokovanie druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril 
a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ. 
Z rodinných dôvodov sa z rokovania OZ ospravedlnil p. Ladislav Šamko – poslanec OZ a p. 
Ľuba Rišková – hlavná kontrolórka obce. Starosta obce skonštatoval, že na rokovaní je 80% 
účasť poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné.  

 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
 Za zapisovateľa zápisnice z druhého zasadnutia OZ bol určený Mgr. Marián Pokorný – 
pracovník obce. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Juraj Štefanco a Bc. Ľubomír Capko. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
  
 
 



 

3. Schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
 
 Návrh na schválenie programu druhého 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: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, 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.  
 
 
5. Národný projekt „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č.2 
 
 ÚPSVaR 12.04.2022 zverejnil aktualizáciu č. 2 k Oznámeniu o možnosti predkladania 
žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie s následným 
pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 
2 – „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného 
uchádzača o zamestnanie a mladého uchádzača o zamestnanie – NEET s následným 
pokračovaním formou praxe“, v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
v zamestnanosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Starosta obce p. Ján Štefanco oboznámil poslancov OZ s podmienkami opatrenia a taktiež 
ich informoval o tom, že Obec Krajná Bystrá 04.05.2022 na uvedenú výzvu zareagovala a podala 
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu mentorovaného zapracovania ako 
súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ. 
 Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s podanou žiadosťou o poskytnutie finančného 
príspevku na mentorované zapracovanie ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného 
uchádzača o zamestnanie s finančnou spoluúčasťou vo výške min. 20% z CCP zamestnanca v 
rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
6. Rôzne 
   

a) Zámer vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia 
a modernizácia obecnej kuchyne“ 
 

Vedenie obce Krajná Bystrá má záujem o vypracovanie zámeru projektovej dokumentácie 
pre projekt s názvom:“ Rekonštrukcia a modernizácia obecnej kuchyne“, ktorá je v havarijnom 
stave a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu stavebnej časti ako aj modernizáciu gastro-



 

technologického  vybavenia pre zabezpečenie základných potrieb občanov obce. Návrh na 
schválenie výdavkovej rozpočtovej položky 0111 716- Prípravná a projektová dokumentácia kód 
zdroja /41/ vo výške 5.000,-EUR  zámeru vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt 
s názvom: “Rekonštrukcia a modernizácia obecnej kuchyne“ predložil poslancom OZ p. Ján 
Štefanco, starosta obce.  

Poslanci OZ jednohlasne schválili zámer vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt 
s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia obecnej kuchyne“ a výdavkovú rozpočtovú položku 
0111 716- Prípravná a projektová dokumentácia kód zdroja /41/ vo výške 5.000,-EUR. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

b) Projektový zámer výstavby workoutového ihriska 
Návrh na schválenie projektového zámeru výstavby workoutového ihriska na parcele č. 

375/18 katastrálne územie Krajná Bystrá a  výdavkových rozpočtových položiek v celkovej 
výške 2000,-EUR predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý odôvodnil tým, 
že Obec Krajná Bystrá má záujem v pokračovaní budovania verejnej infraštruktúry- športovej, 
voľnočasovej, kultúrnej, relaxačnej či parkovej a z tohto dôvodu by obec chcela ešte dobudovať 
workoutové ihrisko so zakomponovaním herných zostav a prvkov pre deti. V blízkej budúcnosti 
by mala byť v pôsobnosti MIRRI zverejnená výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie 
na výstavbu workoutových ihrísk pre obce do 500 obyvateľov s krytím oprávnených výdavkov 
do výšky 100%, teda s nulovou spoluúčasťou obce, o ktorú by sa mohla naša obec uchádzať. 
Predpokladaná výška výdavkov z rozpočtu obce v sume 2.000,-EUR by bola vynaložená na 
zabezpečenie procesu verejného obstarávania, vypracovania a vyúčtovania žiadosti 
o poskytnutie dotácie na výstavbu workoutového ihriska. Projektový zámer výstavby 
workoutového ihriska na parcele č. 375/18 katastrálne územie Krajná Bystrá a výdavkové 
rozpočtové položky v celkovej výške 2.000,-EUR poslanci OZ jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7. Diskusia 
 
 Nakoľko zo strany prítomných poslancov OZ neboli žiadne príspevky do diskusie, 
starosta obce p. Ján Štefanco diskusiu ukončil. 
 
8. Návrh na uznesenie 
 
 Starosta obce p. Ján Štefanco poslancom OZ prečítal Návrh na uznesenie z druhého 
zasadnutia OZ, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



 

9. Záver 
 
 Keďže program druhého 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: Juraj Štefanco   ................................... 
   
 
  Bc. Ľubomír Capko ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Ján   Š t e f a n c o 
               starosta obce 
  
 
Zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný 
  



 

U Z N E S E N I E   č. 2/2022 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného dňa 
27.05.2022 o 20:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

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

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
2. Mgr. Mariána Pokorného za zapisovateľa zápisnice z druhého zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Krajnej Bystrej 
 

B.   S ú h l a s í  
1. S podanou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 

pracovného miesta a mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §8 zákona č. 5/2004 Z.z. 
s následným pokračovaním formou 2 mesačnej praxe v rámci národného projektu 
„Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2  

2. S finančnou spoluúčasťou vo výške min. 20% z CCP zamestnanca na 
spolufinancovaní projektu: NP „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č. 2  
 

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

v pozvánke 
2. Zámer vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia 

a modernizácia obecnej kuchyne“ 
3. Výdavkovú rozpočtovú položku 0111 716 Prípravná a projektová dokumentácia, kód 

zdroja 41 vo výške 5.000,-EUR. 
4. Projektový zámer výstavby workoutového ihriska na parcele č. 375/18 katastrálne 

územie Krajná Bystrá 
5. Výdavkovú rozpočtovú položku 0810 637005 Špeciálne služby, kód zdroja 41 vo 

výške 1.500,-EUR 
6. Výdavkovú rozpočtovú položku 0810 6372 Konkurzy a súťaže, kód zdroja 41 vo 

výške 500,-EUR 
 
 
 
 
 
 
 
V Krajnej Bystrej dňa 31.05.2022 
 
        Ján   Š t e f a n c o 
               starosta obce 


