
 

Z Á P I S N I C A 
 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 
03.07.2021 o 19:00 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 
 
  Ľuba Rišková – hlavná kontrolórka obce 
 
  Mgr. Marián Pokorný – pracovník obce 
   
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
4. Kontrola plnenia uznesenia 
5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2021 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 

2021 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 

 
1. Otvorenie  

 
 Rokovanie tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril a viedol 
p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ, hlavnú 
kontrolórku obce a pracovníka obce. Z rodinných dôvodov sa z rokovania OZ ospravedlnil p. 
Ladislav Šamko. 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 tretieho zasadnutia OZ bol určený pracovník obce Mgr. 
Marián Pokorný. Za overovateľov zápisnice boli určení Bc. Ľubomír Capko a p. Dávid Ferenc. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  



 

3. Schválenie programu tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 
 
 Návrh na schválenie programu tretieho 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. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2021 
 
 Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2021 predniesol poslancom 
OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek Mgr. Marián Pokorný, pracovník 
obce. Konštatoval, že celkové príjmy za I. Q 2021 boli vo výške 111.462,42 € zo schváleného 
rozpočtu obce 385.148,- €  na rok 2021, čo činí plnenie rozpočtu na 28,94 %. Celkové výdavky 
za I. Q 2021  boli vo výške 87.234,04 € zo schváleného rozpočtu obce 373.049,09 € na rok 2021 
čo činí plnenie rozpočtu na 23,38 %. 
 Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte č. 104673517/0900 
k 31.03.2021 je 16.362,73 €; na bankovom účte č. 5039017267/0900 k 31.03.2021 je 14.195,69 
€; na bankovom účte č. 6609423/5200 k 31.03.2021 je -0,88 €. Zostatok finančných prostriedkov 
v obecnej pokladnici k 31.03.2021 je 60,33 €. Zostatok cenín k 31.03.2021 je v hodnote 380,- € 
(jedálne kupóny). 
 Plnenie čerpania rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 

2021 
 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2021 
predložila poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. K návrhu neboli zo strany 
poslancov vznesené žiadne pripomienky. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2021, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne 
schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



 

 
7. Diskusia 
 
 V diskusii sa p. Ján Štefanco, starosta obce vyjadril, že ho oslovil p. Jozef Karala, či by 
sa mu nejakým spôsobom nedalo pomôcť pri úprave prítoku Hlbokého potoka, ktorý vedie popri 
jeho dome a počas silných dažďov a topenia snehu mu vytápa a podmýva dom. Pán Karala je 
ochotný zabezpečiť bager a prebagrovať tento kritický úsek potoka. Poslanci OZ navrhli, aby 
starosta obce p. Ján Štefanco bol nápomocný pánovi Karalovi s nakontaktovaním sa na Správu 
povodia Bodrogu a Hornádu, ktorá je správcom toku ako aj na vlastníkov uvedenej parcely, cez 
ktorú uvedený potok preteká. 
 Nakoľko zo strany poslancov OZ neboli prednesené žiadne diskusné príspevky, starosta 
obce diskusiu ukončil. 
 
8. Návrh na uznesenie 
 
 Starosta obce p. Ján Štefanco poslancom OZ prečítal Návrh na uznesenie z tretieho 
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 tretieho 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: Bc. Ľubomír Capko ................................... 
   
 
  Dávid Ferenc  ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         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. 3/2021 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného dňa 
03.07.2021 o 19:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A.    U r č u j e 
1. Pána Bc. Ľubomíra Capka a pána Dávida Ferenca za overovateľov zápisnice 

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

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 I. Q 2021 
 

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

v pozvánke 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2021 

 
 
 
 
 
 
        Ján   Š t e f a n c o 
               starosta obce 


