
 

Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá konaného dňa 

27. novembra 2022 o 13:30 hod. v sále kultúrneho domu v Krajnej Bystrej 

 

 

P r í t o m n í  :   podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m  :   1. Otvorenie zasadnutia 

      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

                                a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  

                                novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 

      5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného  

                                zastupiteľstva  

      6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

      7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného  

                                zastupiteľstva obce Krajná Bystrá  

      8. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá  

                                pre volebné obdobie 2022-2026, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

                                zasadnutia obecného zastupiteľstva                                   

                            9. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov  

                                a členov 

                          10. Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2022-2026 

                          11. Určenie mesačného platu starostu obce  

                          12. Schválenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla 

                          13. Zadefinovanie rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny  

        rozpočtu  

                          14. Udelenie súhlasu na disponovanie s peňažnými prostriedkami na   

                                bankových účtoch obce 

                          15. Návrh na schválenie inej fyzickej osoby pre účely vykonávania základnej  

        finančnej kontroly 

  16. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného  

        Zastupiteľstva 

  17. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre  

        deti a mládež pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a zakúpenie vianočných  

        nákupných poukážok dôchodcom 

                          18. Diskusia 

                          19. Návrh na uznesenie č.1 až č.12 

                          20. Záver       

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

 

 Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril 

p. Ján Štefanco, doterajší starosta obce. Privítal prítomných novozvolených poslancov OZ, 

hlavnú kontrolórku obce p. Ľubu Riškovú, predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Maroša 

Žáka a ostatných prítomných. Oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu 

rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  



 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Doterajší starosta obce pán Ján Štefanco určil za zapisovateľa zápisnice 

z ustanovujúceho zasadnutia pracovníka obce Mgr. Mariána Pokorného, za overovateľov 

zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia určil pána Ivana Rodáka a pána Mareka Šamka.  

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  

 

 Doterajší starosta obce pán Ján Štefanco odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej 

komisie Ing. Marošovi Žákovi, aby na základe zápisnice miestnej volebnej komisie zo dňa 

29.10.2022 informoval prítomných o výsledku voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva. V obci Krajná Bystrá vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:  

 

Počet volebných okrskov        1  

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu               1 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov     333 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní     252 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                 252 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby    

do obecného zastupiteľstva        243 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť       5 

Počet zvolených poslancov        5 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu obce          248 

 

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

1. Ján Štefanco  163 platných hlasov 

2. Dávid Ferenc  147 platných hlasov 

3. Ivan Rodák   143 platných hlasov 

4. Marek Šamko  139 platných hlasov 

5. Juraj Štefanco    94 platných hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov 

obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:  

 

1. Roman Baran       72 platných hlasov 

2. Tomáš Kekeľ                          71 platných hlasov 

3. Ján Múdry                               65 platných hlasov 

4. Marek Cimba                          62 platných hlasov 

5. Michal Rusinko                      60 platných hlasov 

6. Veronika Slivková                  52 platných hlasov 

 

 

 



 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku:  

 

- kandidát č. 1                        Tomáš Kekeľ      58 platných hlasov 

- kandidát č. 2                Bc. Peter Štefanco    190 platných hlasov 

 

     Za starostu obce Krajná Bystrá bol zvolený Bc. Peter Štefanco s počtom 190 platných 

hlasov. 

 

     Ing. Maroš Žák, predseda miestnej volebnej komisie poprial novozvolenému starostovi 

a poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov v ďalšej práci. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce  

 

 Dosluhujúci starosta obce pán Ján Štefanco vyzval novozvoleného starostu Bc. Petra 

Štefanca na zloženie zákonom predpísaného sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľubu 

potvrdil sľub vlastnoručným podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste a prevzal 

z rúk predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Maroša Žáka osvedčenie o zvolení za starostu 

obce. Doterajší starosta obce odovzdal novozvolenému starostovi obce Bc. Petrovi Štefancovi 

insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s úsmevnými slovami: „ 

Peter no a teraz si už idem sadnúť do poslaneckej lavice“. Tento podpísaný text sľubu na 

osobitnom liste novozvoleným starostom obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

5. Zloženie  a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 Novozvolený starosta obce Bc. Peter Štefanco prečítal zákonom predpísané znenie 

sľubu poslanca a následne vyzval novozvolených poslancov na zloženie sľubu. Novozvolení 

poslanci Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco a Juraj Štefanco zložili 

zákonom stanovený sľub vlastnoručným podpisom  pod text sľubu napísaného na osobitnom 

liste v abecednom poradí a následne si prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva od predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Maroša Žáka. Tento podpísaný text 

sľubu na osobitnom liste novozvolených poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

 V úvode svojho vystúpenia novozvolený starosta obce zablahoželal novozvoleným 

poslancom k zisku mandátu a poďakoval občanom nie len v svojom mene ale aj v mene 

novozvolených poslancov za prejavenú dôveru získanú v komunálnych voľbách. Nezabudol 

poďakovať za korektnú a férovú kampaň kandidátom, ktorí ostali v pozícii náhradníkov, a 

taktiež vyjadril úprimné poďakovanie odchádzajúcim poslancom Bc. Ľubomírovi Capkovi 

a Ladislavovi Šamkovi za profesionálny prístup a konštruktívnu prácu v obecnom 

zastupiteľstve predošlého volebného obdobia 2018 - 2022. Počas prejavu novozvoleného 

starostu často rezonovali hrejivé slová vďaky na adresu bývalého starostu obce p. Jána 

Štefanca, jeho predchodcu p. Michala Gulu, slová obdivu na adresu terajších a bývalých 

poslancov, kde odzneli mená: Jána Vašutu, RNDr. Anny Zásadovej, Jozefa Karalu, Petra 

Vašutu, Dávida Ferenca, Františka Vašutu, Ivana Rodáka, Juraja Štefanca, nebohého poslanca 



Michala Gulu, ale aj mená dlhoročných pracovníčok obecného úradu  Márie Gulovej, Márie 

Vašutovej a Márie Štefancovej. V závere prejavu novozvolený starosta obce vyjadril pevne 

presvedčenie, že vzájomná spolupráca s novozvolenými poslancami bude v prospech rozvoja 

obce a jej občanov. 

 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Krajná Bystrá  

 

 Bc. Peter Štefanco, novozvolený starosta konštatoval, že je prítomných všetkých 5 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta obce overil či 

poslanci OZ vzali na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z ustanovujúceho 

zasadnutia OZ, predložil návrh programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedeného v pozvánke a otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Keďže novozvolení poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu 

rokovania, tak starosta obce dal o programe hlasovať. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice poslanci OZ jednohlasne vzali na vedomie. Program bol hlasovaním  novozvolených 

poslancov OZ jednohlasne schválený. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

   

8. Návrh na poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá pre volebné 

obdobie 2022 - 2026, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

 Návrh na poverenie poslanca Jána Štefanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložil poslancom OZ Bc. Peter Štefanco, starosta obce. Materiál na zasadnutie 

k bodu 8, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh na uznesenie č. 3 a dôvodovú 

správu. Tento predložený návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.  

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov      

 

 Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

predložil poslancom OZ starosta obce Bc. Peter Štefanco. Materiál na zasadnutie k bodu 9, 

ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh uznesenia č.4 a dôvodovú správu. Podľa 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obecné 

zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Poslanci OZ tento predložený návrh na zriadenie komisií jednohlasne neschválili. 

Hlasovanie:  

Za: 0    

Proti: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Zdržal sa: 0 

 



 

10. Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 

 

 Novozvolený starosta obce Bc. Peter Štefanco v súlade s § 13b zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu 

obce Krajná Bystrá poslanca Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej p. Ivana Rodáka, trvalé 

bytom Krajná Bystrá 42, a to odo dňa 27.11.2022 na celé funkčné obdobie 2022 - 2026. 

Poverený zástupca starostu p. Ivan Rodák svojim vlastnoručným podpisom na poverení 

potvrdil, že toto poverenie prijíma. Materiál na zasadnutie k bodu 10 obsahuje návrh uznesenia 

č. 5, dôvodovú správu a vzor poverenia. Materiál k bodu 10 spolu s podpísaným poverením, 

tvorí prílohu tejto zápisnice. Toto poverenie starostu obce Bc. Petra Štefanca poslanci OZ 

jednohlasne vzali na vedomie. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

11. Určenie platu starostu obce  

 

 Návrh na určenie platu starostu obce Krajná Bystrá podľa  § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 

4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za rok 2021  a 1,65 násobku pri 100% úväzku, predložil poslancom OZ 

Bc. Peter Štefanco, starosta obce. Po spoločnej rozprave sa poslanci OZ rozhodli základný plát 

zvýšiť o 10 % mesačne podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Materiál na zasadnutie k bodu 11, ktorý tvorí prílohu 

tejto zápisnice obsahuje: návrh uznesenia č. 6, dôvodovú správu a oznámenie ŠÚ SR 

o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2021. Tento 

predložený návrh s navýšením o 10 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu poslanci 

OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

12. Schválenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla 

  

          Návrh na schválenie paušálnej náhrady za používanie súkromného motorového vozidla 

pre služobné účely v obcí a v okolí okresov Svidník, Stropkov a Bardejov vo výške 350,-€ 

mesačne starostovi obce Bc. Petrovi Štefancovi s účinnosťou od 1.12.2022 počas celého 

volebného obdobia 2022 – 2026, ktorá bude vyplatená vždy k poslednému dňu príslušného 

mesiaca predložil poslancom OZ p. Ivan Rodák, zástupca starostu obce.  Materiál na zasadnutie 

k bodu 12, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh na uznesenie č. 7 a dôvodovú 

správu. Tento predložený návrh poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 



13. Zadefinovanie rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

 

          Návrh na schválenie zadefinovania kompetencií starostu obce vykonávať zmeny 

rozpočtu predložil poslancom OZ starosta obce Bc. Peter Štefanco. Materiál na zasadnutie 

k bodu 13, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh na uznesenie č. 8 v ktorom je 

zadefinovaný jednoznačný rozsah kompetencií a dôvodovú správu. Predložený návrh na 

schválenie zadefinovania rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu ako aj 

povinnosť informovať Obecné zastupiteľstvo o vykonaných zmenách rozpočtu v rámci 

udelenej právomoci poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

14. Udelenie súhlasu na disponovanie s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch 

obce 

 

          Návrh na udelenie súhlasu na disponovanie s peňažnými prostriedkami na bankových 

účtoch obce starostovi obce Bc. Petrovi Štefancovi, a to samostatne a bez obmedzenia predložil 

poslancom OZ starosta obce Bc. Peter Štefanco. Materiál na zasadnutie k bodu 14, ktorý tvorí 

prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh uznesenia č. 9 a dôvodovú správu. Tento predložený 

návrh udelenia súhlasu na disponovanie s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch obce 

Bc. Petrovi Štefancovi, a to samostatne a bez obmedzenia ako aj povinnosť informovať Obecné 

zastupiteľstvo o vykonaných zmenách na bankových účtoch obce v rozsahu jeho kompetencií 

na najbližšom zasadnutí poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

15. Návrh na schválenie inej fyzickej osoby pre účely vykonávania základnej finančnej 

kontroly 

 

          Návrh na schválenie inej fyzickej osoby pre účely vykonávania základnej finančnej 

kontroly (ZFK) každej finančnej operácie alebo jej časti predložil poslancom OZ starosta obce 

Bc. Peter Štefanco. Za inú fyzickú osobu, ktorá bude spoločne so starostom obce vykonávať 

ZFK navrhol pána Ivana Rodáka, zástupcu starostu obce. Materiál na zasadnutie k bodu 15, 

ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh uznesenia č. 10 a dôvodovú správu. Poslanci 

OZ jednohlasne schválili za inú fyzickú osobu pre účely vykonávania základnej finančnej 

kontroly každej finančnej operácie alebo jej časti pána Ivana Rodáka, zástupcu starostu obce 

s účinnosťou odo dňa 27.11.2022. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



16. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

            Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce 

Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 predložil poslancom OZ starosta obce Bc. 

Peter Štefanco. Materiál na zasadnutie k bodu 16, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: 

návrh uznesenia č. 11, dôvodovú správu a zásady odmeňovania poslancov OZ. Tento 

predložený návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce 

Krajná Bystrá s účinnosťou odo dňa 27.11.2022, a to na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 

poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

17. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre deti 

a mládež pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a zakúpenie nákupných poukážok 

dôchodcom 

 

           Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 3.352,-€ z rozpočtovej položky 

obce „konkurzy a súťaže na zakúpenie darčekov pre deti a mládež do veku 15 rokov (vrátane) 

pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a na zakúpenie vianočných nákupných poukážok pre 

dôchodcov od veku 60 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v obci Krajná Bystrá predložil 

poslancom OZ novozvolený starosta obce Bc. Peter Štefanco. Materiál na zasadnutie k bodu 

17, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice obsahuje: návrh uznesenia č. 12, dôvodovú správu, 

menný zoznam deti a mládeže do veku 15 rokov (vrátane) a  menný zoznám dôchodcov od 

veku 60 rokov (vrátane). Poslanci OZ po spoločnej diskusií v rozprave navrhli zakúpiť 

vianočné nákupné poukážky aj pre invalidných dôchodcov, ktorí v termíne do 15. decembra 

2022 doručia na obecný úrad od Sociálnej poisťovne potvrdenia o poberaní invalidného 

dôchodku. Poslanci OZ jednohlasne schválili navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

bežných výdavkov vo výške 3.352,-€, položka „konkurzy a súťaže“ na zakúpenie darčekov pre 

deti a mládež pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a zakúpenie vianočných nákupných 

poukážok starobným a invalidným dôchodcom. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Marek Šamko, Ján Štefanco, Juraj Štefanco)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

18. Diskusia 

  

V diskusií vystúpil poslanec OZ p. Juraj Štefanco, ktorý poďakoval odchádzajúcemu 

starostovi obce Jánovi Štefancovi za jeho takmer 30 ročné nemalé úsilie v rozvoji a budovaní 

Krajnej Bystrej, za jeho celospoločenský prínos a prácu v oblasti prosperity a životnej úrovne 

rómskych rodín. 

 

19. Návrh na uznesenie č. 1 až č. 12 

 

 Návrh na uznesenie č.1 až č.12 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia 

predložil poslancom OZ p. Iván Rodák zástupca starostu obce. Uznesenia č.1 až č.12 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ tvoria prílohu zápisnice.  

 



18. Záver 

 

 Keďže program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Krajnej Bystrej bol vyčerpaný a zo strany poslancov OZ a ostatných prítomných neboli 

vznesené žiadne dotazy a pripomienky novozvolený starosta obce Bc. Peter Štefanco 

poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zapísal: Mgr. Marián Pokorný, v. r. 

 

V Krajnej Bystrej, dňa 28.11.2022 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ivan Rodák, v. r. 

 

 

Marek Šamko, v. r. 

 

 

 

Bc. Peter Štefanco, v. r.  

                          starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


