
 Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 14.02.2020 o 20:00 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 mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá 

4. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia 

spoločných priestorov v budove Obecného úradu“- práce naviac  

5. Návrh na schválenie realizácie zákazky menšieho rozsahu: „Modernizácia 

a rekonštrukcia toaliet na poschodí“ 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie mimoriadneho 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 Ladislav Šamko. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Krajná Bystrá 

 

         Návrh na schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Krajná Bystrá predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Keďže poslanci OZ 

nemali pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k programu rokovania, tak starosta obce dal 

o programe uvedenom v návrhu hlasovať. Program 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. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: „Rekonštrukcia 

spoločných priestorov v budove Obecného úradu“ – práce naviac 

 

        Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: „Rekonštrukcia 

spoločných priestorov v budove Obecného úradu“ – práce naviac predložil poslancom OZ p. 

Ján Štefanco, starosta obce. Podrobne oboznámil poslancov OZ s materiálom na zasadnutie 

k bodu 4, ako aj s hodnotou nepredvídaných naviac prác, ktorá predstavuje sumu 12 021,32 

EUR s DPH. Materiál na zasadnutie k bodu 4 obsahuje: návrh uznesenia, návrh dodatku č. 1 

k Zmluve o dielo,  presnú špecifikáciu  nepredvídaných dodávok a prác naviac, ktorá je 

obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 ZoD, dôvodovú 

správu – záznam z kontrolného dňa stavby zo dňa 04.02.2020 a záznam z pracovného 

stretnutia starostu obce a poslancov OZ zo dňa 07.02.2020. Poslanci OZ jednohlasne schválili 

uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: „ Rekonštrukcia spoločných priestorov v budove 

Obecného úradu „- práce naviac v celkovej sume 12 021,32 EUR s DPH. Materiál na 

zasadnutie k bodu 4 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Návrh na schválenie realizácie zákazky menšieho rozsahu: „Modernizácia 

a rekonštrukcia toaliet na poschodí“ 

 

       Návrh na schválenie realizácie zákazky menšieho rozsahu: Modernizácia a rekonštrukcia 

toaliet na poschodí“ predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Poslanci OZ 

spoločne so starostom obce dňa 07.02.2020 počas pracovného stretnutia vykonali obhliadku 

staveniska rekonštruovaných spoločných priestorov v budove Obecného úradu. Pri 

rekonštrukčných stavebných prácach osekávania starých omietok vo vedľajšej miestnosti 

došlo k odpadnutiu poškodeného pôvodného keramického obkladu na toaletách. Jeho 

odpadnutím sa odkryli zamoknuté a zatuchnuté steny a tiež bol zistený nevyhovujúci 

skutkový stav pôvodných rozvodov vody. Z dôvodu predídenia havarijného stavu, ktorý by 

následne mohol poškodiť zrekonštruované omietky, nové maľby a nátery a tiež 

z hygienického hľadiska sa poslanci OZ spoločne zhodli, že je nevyhnutné zrealizovať 

rekonštrukciu a modernizáciu toaliet na poschodí. Ďalej starosta obce podrobne oboznámil 

poslancov OZ s hodnotou podrobne nacenených prác - výkaz výmer, ktorá predstavuje sumu 

5 879,26 EUR s DPH . Poslanci OZ jednohlasne schválili realizáciu zákazky menšieho 

rozsahu: „Modernizácia a rekonštrukcia toaliet na poschodí“ v celkovej výške 5 879,26 EUR 

s DPH z vlastných zdrojov alebo formou úveru.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Diskusia  

 

         Starosta obce otvoril diskusiu a keďže neboli žiadne diskusné príspevky zo strany 

prítomných poslancov, diskusiu ukončil.   

 



7. Návrh na uznesenie  

 

         Návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján 

Štefanco, starosta obce, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 

 

8. Záver  

 

          Keďže program rokovania mimoriadneho 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 

                        

 

                       Ladislav Šamko 

 

 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ:  Peter Štefanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

  
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 14.02.2020  o 20:00 hod v kancelárií obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pána Ivana Rodáka a pána Ladislava Šamka za overovateľov zápisnice z 

mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice z mimoriadneho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

 

B. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 

uvedený v návrhu.  

2. Uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia spoločných priestorov 

v budove Obecného úradu“, ktorého predmetom plnenia je vykonanie naviac prác 

v celkovej sume 12 021,32 EUR s DPH.  

3. Realizáciu zákazky menšieho rozsahu: „Modernizácia a rekonštrukcia toaliet na 

poschodí“ v celkovej výške 5 879,26 EUR z vlastných zdrojov alebo formou úveru. 

 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 


