
 Z Á P I S N I C A 
 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 

15.07.2022 o 18:15 hod v kancelárii 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 

 

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 1. polrok 2022 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 

2022 

7. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

8. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 

v obci Krajná Bystrá na celé volebné obdobie 2022-2026 

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Krajná Bystrá na celé funkčné 

obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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. Z 

tretieho zasadnutia OZ sa z rodinných dôvodov ospravedlnila hlavná kontrolórka obce p. 

Ľuba Rišková. 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. David Ferenc. 

Hlasovanie: 

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

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.  

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 z druhého zasadnutia bolo splnené. 

 

5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 1. polrok 2022 

 

        Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 1. polrok 2022 predniesol 

poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Peter Štefanco, 

pracovník obce. Konštatoval, že príjmy za 1. polrok 2022 vrátane finančných a kapitálových 

príjmov boli vo výške 177.254,93,-€ zo schváleného rozpočtu obce 349.742,35,-€ na rok 

2022, čo činí plnenie rozpočtu na 50,68 %. Výdavky za 1. polrok 2022 vrátane finančných a 

kapitálových výdavkov boli vo výške 158.776,75,-€ zo schváleného rozpočtu obce 

333.472,99,-€ na rok 2022, čo činí plnenie rozpočtu na 47,61 %. Zostatok finančných 

prostriedkov obce na bankovom účte č.104673517/0900  k 30.06.2022 je 26.391,22,-€,  na 

bankovom účte č.5039017267/0900 k 30.06.2022 je 26.755,46,-€ a na bankovom účte 

č.400290502/7500 k 30.06.2022 je 87,99,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej 

pokladnici k 30.06.2022 je 683,05,-€. Zostatok cenín k 30.06.2022 je v hodnote 1194,50,-€ 

(jedálne kupóny). Plnenie čerpania rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 

2022 

 

        Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 

2022 vypracovaní p. Ľubou Riškovou predložil poslancom OZ p. Peter Štefanco, pracovník 

obce. K návrhu zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh  plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2022, ktorý tvorí 

prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



7. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

 

       S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov 

samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. 

októbra 2022 oboznámil poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Ďalej konštatoval, že 

harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce bol 

vypracovaný pracovníkom obce Mgr. Mariánom Pokorným. Harmonogram organizačno-

technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice. Túto informáciu 

o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 

a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vzali poslanci OZ na vedomie.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Krajnej Bystrej na celé volebné obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2022 

 

         Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Krajnej Bystrej na celé volebné obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí  

predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Podrobne oboznámil poslancov OZ 

s materiálom na zasadnutie k bodu 8. Materiál na zasadnutie k bodu 8 obsahuje: návrh na 

uznesenie a dôvodovú správu. Tento predložený návrh na určenie jedného volebného 

obvodu, ktorý tvorí obec Krajná Bystrá s počtom 5 poslancov na celé volebné obdobie 2022 

– 2026 poslanci OZ jednohlasne určili. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Krajná Bystrá na celé 

funkčné obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

 

          Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Krajná Bystrá na celé funkčné 

obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 predložil poslancom 

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

zasadnutie k bodu 9. Materiál na zasadnutie k bodu 9 obsahuje: návrh na uznesenie 

a dôvodovú správu. Tento predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2022, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne určili.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



10. Diskusia 

 

        Starosta obce v diskusii informoval poslancom OZ, že dňa 26. júla 2022 sa dožíva 

okrúhleho životného jubilea 90 rokov veku Mgr. Michal Kriľ, ktorý v 60-tych rokoch 20. 

storočia pôsobil ako pedagogický pracovník na základnej škole v Krajnej Bystrej. Pri tejto 

príležitosti starosta obce navrhol poslancom OZ, aby v mene všetkých občanov obce spolu so 

zástupcom starostu obce jubilanta osobne navštívili a zablahoželali mu k životnému jubileu 

90 rokov. Poslanci OZ po spoločnej diskusii navrhli finančný dar pri príležitosti okrúhleho 

životného jubilea 90 rokov veku vo výške 100,-€ pre Mgr. Michala Kriľa, ktorý jednohlasne 

schválili.  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

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

starosta obce, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

12. Záver  

 

          Keďže program rokovania 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: Ivan Rodák, v. r.  

                        

                      David Ferenc, v. r. 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                   starosta obce 

 

 

 

 
Zapisovateľ:  Peter Štefanco, v. r. 

 



UZNESENIE č. 3/2022 
 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 15.07.2022  o 18:15 hod v kancelárii obecného úradu  v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

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

Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Pána Ivana Rodáka a pána Davida Ferenca za overovateľov zápisnice z tretieho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

3. V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  a v súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

a) jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Krajná Bystrá, 

b) počet poslancov 5 na celé volebné obdobie 2022-2026 

4. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2022-

2026 na plný úväzok. 

 

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 1. polrok 2022. 

2. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy 

obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. 

 

 

C.        s ch 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 2022. 

3. Finančný dar pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 90 rokov veku vo výške 100,- 

€ pre Mgr. Michala Kriľa. 

 

 

 

Podpísané 18. júla 2022 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                    starosta obce 

 

 
 

 


