
 Z Á P I S N I C A 
 

z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, 

konaného dňa 17.09.2020 o 19:30 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 druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Krajná Bystrá 

4. Návrh na schválenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu  

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej 

Bystrej otvoril a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných 

poslancov OZ. Z druhého mimoriadneho zasadnutia OZ sa z pracovných dôvodov 

ospravedlnili poslanci p. David Ferenc a Bc. Ľubomír Capko. Konštatoval, že je 

šesťdesiatpercentná 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 p. Juraj Štefanco. 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Krajná Bystrá 

 

         Návrh na schválenie programu druhého 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 programe uvedenom v návrhu hlasovať. Program bol hlasovaním 

poslancov OZ jednohlasne schválený.   

Hlasovanie: 

Za: 3 (Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Návrh na schválenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu 

 

        Návrh na schválenie žiadosti o pridelene nájomného bytu nižšieho štandardu predložil 

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



s materiálom na zasadnutie k bodu 4. Materiál na zasadnutie k bodu 4 obsahuje: návrh na 

uznesenie, žiadosť p. Anny Vaňkovej o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu zo dňa 

16.09.2020 zaevidovanú pod spisom číslo 179/2020 s prílohami (údaje o žiadateľovi 

a osobách v domácnosti, čestné vyhlásenie, lekárku správu, potvrdenie o príjme 

a fotodokumentáciu z posledných povodní). Ďalej uviedol, že Obec Krajná Bystrá 

k 17.09.2020 neeviduje iné žiadosti o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu. Poslanci 

OZ jednohlasne schválili pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu č. 93/6 

nachádzajúceho sa v bytovej zástavbe bytového domu 36 b. j. – I. etapa 16 b. j. v celkovej 

ploche 53,27 m2 v obci Krajná Bystrá pre p. Annu Vaňkovú s účinnosťou od  1. októbra 2020. 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Diskusia  

 

         V diskusii pracovník obce p. Peter Štefanco informoval prítomných poslancov OZ 

o pracovnom stretnutí s konateľom spoločnosti EURO GEO, s.r.o. v Prešove ohľadne výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK 

postupom jednoduchých pozemkových úprav. Ďalej poukázal poslancom OZ na možné 

finančné riziká spojené so zapojením sa do výzvy, a taktiež na riziko nedosiahnutia 

požadovaného výsledku, t. j. vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom.   

 

7. Návrh na uznesenie  

 

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

Ján Štefanco, starosta obce, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Záver  

 

          Keďže program rokovania druhého 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, v. r.  

                        

 

                       Juraj Štefanco, v. r. 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                   starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ:  Peter Štefanco, v. r. 

 



UZNESENIE 

  
 

z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, 

konaného dňa 17.09.2020  o 19:30 hod v kancelárií obecného úradu v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pána Ivana Rodáka a pána Juraja Štefanca za overovateľov zápisnice z druhého 

mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

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

mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

 

B. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá uvedený v návrhu.  

2. Pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu č. 93/6 nachádzajúceho sa v bytovej 

zástavbe bytového domu 36 b. j. – I. etapa 16 b. j. v celkovej ploche 53,27 m2 v obci 

Krajná Bystrá pre p. Annu Vaňkovú s účinnosťou od  1. októbra 2020.  

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO, v. r. 

                                    starosta obce 

 


