
 Z Á P I S N I C A 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 

19.08.2022 o 18:15 hod v zasadacej miestnosti 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 štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 2/2022 

6. Návrh na schválenie konceptu architektonickej štúdie a rozsahu dispozičných úprav 

(prízemie/kultúrno-správna budova/krytá terasa a okolie) 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver         

           

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril 

a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ. 

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. Juraj Štefanco a Bc. Ľubomír Capko. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá 

 

         Návrh na schválenie programu štvrtého 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 tretieho zasadnutia bolo splnené. 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 2/2022 

 

        Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 2/2022 na rok 2022 podľa jednotlivých 

príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2022 úpravou 

rozpočtu č. 2/2022 podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek, ktorá tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Návrh na schválenie architektonickej štúdie a rozsahu dispozičných úprav (prízemie/ 

kultúrno-správna budova/krytá terasa a okolie) 

 

        Návrh na schválenie alternatívy dispozičných úprav, lokalitného programu rozsahu 

zadania konceptu architektonickej štúdie modernizácie a rekonštrukcie „Prízemia – kultúrno-

správnej budovy – navrhovanej krytej terasy a okolia, predložil poslancom OZ p. Ján 

Štefanco, starosta obce. Pracovník obce p. Peter Štefanco podrobne oboznámil poslancov OZ 

s materiálom na zasadnutie k bodu 6. Materiál na zasadnutie k bodu 6 obsahuje: návrh 

uznesenia, dôvodovú správu, pracovný koncept dispozičných úprav (alternatívne štúdie 

A a B) a lokalitný program.  Poslanci OZ  jednohlasne schválili lokalitný program a 

dispozičnú úpravu konceptu architektonickej štúdie uvedenej v materiáloch na zasadnutie ako 

alternatíva A modernizácie a rekonštrukcie „Prízemia – kultúrno-správnej budovy – 

navrhovanej terasy a okolia. Materiál na zasadnutie k bodu 6 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie:/ 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Diskusia 

 

        V diskusii starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu návštevy u jubilujúceho 

Mgr. Michala Kriľa, ktorý sa 26. júla 2022 dožil okrúhleho životného jubilea 90 rokov veku. 

V úvode stretnutia starosta obce v mene všetkých občanov obce Krajná Bystrá, poslancov 

obecného zastupiteľstva ako i v mene svojom pozdravil jubilanta, poďakoval za jeho 

celospoločenský prínos a prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie v 60-tych rokoch 

20. storočia a odovzdal mu finančný dar s ďakovným listom. Príjemné stretnutie v kruhu 



najbližších členov rodiny pána pedagóga bolo pretkané debatami o starých časoch, 

o súčasnom rozvoji a budovaní obce a tiež počas stretnutia mnohokrát odzneli aj úsmevne 

spomienky na bývalých študentov, ktorí prešli rukami pána pedagóga. Na záver jubilant 

odovzdal pozdrav všetkým občanom Krajnej Bystrej, poslancom obecného zastupiteľstva a s 

vďakou a úctou zaželal všetkým veľa zdravia, úspechov a pokojnú budúcnosť. 

 

 

8. Návrh na uznesenie 

 

         Návrh na uznesenie zo štvrtého 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 

 

 

9. Záver  

 

          Keďže program rokovania štvrtého 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: Juraj Štefanco, v. r. 

                        

 

                      Bc. Ľubomír Capko, v. r. 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                   starosta obce 

 

 

 

 
Zapisovateľ:  Peter Štefanco, v. r. 

 



UZNESENIE č. 4/2022 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 19.08.2022  o 18:15 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice zo štvrtého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Pána Juraja Štefanca a Bc. Ľubomíra Capka za overovateľov zápisnice zo štvrtého 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

 

B. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený 

v pozvánke. 

2. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2022 úpravou rozpočtu č. 2/2022 podľa 

jednotlivých príjmových a výdavkových položiek. 

3. Dispozičnú úpravu modernizácie a rekonštrukcie „Prízemia - kultúrno-správnej 

budovy - navrhovanej krytej terasy a okolia označenej ako alternatíva A konceptu 

architektonickej štúdie vypracovaného Ing. Arch. Žatkovičom Vladimírom uvedeného 

v materiáloch na zasadnutie k bodu 6. 

4. Lokalitný program- detailný rozsah zadania architektonickej štúdie a projektovej 

dokumentácie modernizácie a rekonštrukcie ,,Prízemia - kultúrno-správnej budovy - 

navrhovanej krytej terasy a okolia uvedený v materiáloch na zasadnutie k bodu 6. 

 

 

 

Podpísané 26. augusta 2022 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO, v. r.  

                                    starosta obce 

 

 
 

 


