
 Z Á P I S N I C A 
 

z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, 
konaného dňa 13.02.2021 o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej 
 
 
P r í t o m n í :  Ján Štefanco – starosta obce 
 
   Juraj Štefanco – zástupca starostu obce 
   Ivan Rodák – poslanec OZ 
   Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ 
   Ladislav Šamko – poslanec OZ 
    
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Krajná Bystrá 
4. Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver   

1. Otvorenie 
 

Rokovanie prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej 
Bystrej otvoril a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných 
poslancov OZ. Z rokovania OZ sa z pracovných dôvodov ospravedlnil Dávid Ferenc. Starosta 
obce konštatoval, že účasť poslancov OZ je osemdesiatpercentná a OZ je uznášaniaschopné.   
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
           

Za zapisovateľa zápisnice bol určený pracovník obce Mgr. Marián Pokorný. Za 
overovateľov zápisnice boli určení p. Bc. Ľubomír Capko a p. Ladislav Šamko. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3. Schválenie programu prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Krajná Bystrá 
 

Návrh na schválenie programu prvého 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, 
starosta obce dal o uvedenom návrhu programu hlasovať. Program bol hlasovaním poslancov 
OZ jednohlasne schválený. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



 
4. Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá 
 
 Starosta oboznámil poslancov OZ o tom, že 31.03.2021 končí pani Ľube Riškovej, 
hlavnej kontrolórke obce Krajná Bystrá funkčné obdobie. V súlade s §18 Zákona o obecnom 
zriadení č. 369/1990 Zb. hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo, ktoré 
vyvesením na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým (na internetovej stránke obce) 
najmenej 40 dní pred dňom konania vyhlási voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra obce. 
 
 Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na termíne konania voľby. Voľba hlavného 
kontrolóra obce Krajná Bystrá sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
27. marca 2021. 
 
 Poslanci OZ určili požiadavky na kandidátov pre výkon funkcie hlavného kontrolóra 
obce Krajná Bystrá: 

1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať: 
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
– prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej alebo ekonomickej 
– bezúhonnosť, deklarovaná odpisom z registra trestov 

2) ďalšie podmienky 
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 
– výhodou manažérske zručnosti 
– dynamická a silná osobnosť 
– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 
– reprezentatívne vystupovanie 
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 
– flexibilnosť 
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť. 

 
 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť Obci Krajná Bystrá písomnú 
prihlášku a to najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 13. marca 2021 v zalepenej 
obálke označenej nápisom: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.  Prihláška na funkciu 
hlavného kontrolóra obce musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 
b) štruktúrovaný profesijný životopis, 
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej 
poisťovni, obci Krajná Bystrá a daňovému úradu, 
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby 
hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

  
 Pracovný pomer so zvoleným kandidátom sa uzatvára na dobu určitú, t.j. volebné 
obdobie 6 rokov ( od 01.04.2021 do 31.3.2027). Rozsah pracovnej doby je 10 hodín mesačne 
na 7% úväzok mesačne. Plat hlavného kontrolóra obce sa vypočítava v súlade s §18c Zákona 
o obecnom zriadení. 
 



 Uchádzač, ktorý splní všetky vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas 
podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 
kontrolóra v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie 
pred poslancami OZ v rozsahu max. 10 minút. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
5. Návrh na uznesenie 
 

Návrh na uznesenie z prvého mimoriadneho zasadnutia OZ poslancom OZ prečítal p. 
Ján Štefanco, starosta obce a poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6. Záver  
 

Keďže program rokovania prvého 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 mimoriadne zasadnutie OZ ukončil. 
    
 
Overovatelia: Bc. Ľubomír Capko  ......................................... 
                        
 
                      Ladislav Šamko  ......................................... 
 
 
 
 
        ................................... 
                                 Ján  ŠTEFANCO 
                                   starosta obce 
 
 
 
 
zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný .................................... 
 
 



UZNESENIE č. 1/2021 
 

z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, 
konaného dňa 13.02.2021  o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu  v Krajnej Bystrej 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 

A. u r č u j e 
 

1. Bc. Ľubomíra Capka a p. Ladislava Šamka za overovateľov zápisnice z prvého 
mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

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

 

B.         s c h v a ľ u j e 
 

1. Program prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 
 

C.  v y h l a s u j e  
 

1. Voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá na funkčné obdobie od 
01.04.2021 do 31.03.2027, ktorá sa uskutoční na Zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Krajnej Bystrej dňa 27.03.2021. 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO 
                                   starosta obce 


