
 Z Á P I S N I C A 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa 

30.12.2019 o 17:00 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 piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 3/2019 

6. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 3/2019 

7. Národný projekt „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

                                   

1. Otvorenie 

 

           Rokovanie piateho 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 určení poslanec OZ p. Ivan Rodák. Za overovateľov 

zápisnice boli určení p. Ladislav Šamko a p. Juraj Štefanco. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná 

Bystrá 

 

         Návrh na schválenie programu piateho 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, tak starosta obce dal o programe 

uvedenom v pozvánke hlasovať. Program bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne 

schválený. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



4. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. 

Konštatoval, že prijaté uznesenie zo štvrtého zasadnutia bolo splnené v plnom rozsahu. 

 

 

5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 3/2019 

 

        Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č.3/2019 na rok 2019 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 2019 úpravou 

rozpočtu č.3/2019 podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek, ktorá tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 3/2019 

 

          Odborné stanovisko k úprave rozpočtu obce č. 3/2019 na rok 2019, vypracované 

hlavnou kontrolórkou obce predniesol poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Poslanci 

OZ odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu č.3/2019 na rok 2019 vzali na vedomie. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Národný projekt „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 

 

          ÚPSVaR dňa 6.11.2019 zverejnil „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí 

o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných 

zamestnávateľov v rámci NP Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.2-„Podpora vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov“. Starosta obce oboznámil poslancov OZ 

s podmienkami opatrenia a taktiež informoval poslancov OZ, že obec Krajná Bystrá už podala 

dňa 27.12.2019  žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 2 

pracovných miest s určitou dobou trvania 9 mesiacov z dôvodu voľných finančných zdrojov  

vyčlenených na daný projekt. Ďalej starosta obce konštatoval, že ak poslanci OZ nesúhlasia 

s podanou žiadosťou, tak v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

obec Krajná Bystrá neuzatvorí dohodu o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle 

projektu s ÚPSVaR. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s  podanou žiadosťou o poskytnutie 

finančného príspevku na podporu vytvorenia 2 pracovných miest s určitou dobou trvania 9 

mesiacov a taktiež súhlasili s finančnou spoluúčasťou vo výške min. 5% z CCP zamestnancov 

v rámci NP „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2.  

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



8. Diskusia  

 

         V diskusii poslanec OZ p. Ivan Rodák svoj príspevok zameral k nedoplatkom za nájom 

a nákladoch spojených s bývaním NBD 36 b.j., do ktorej sa postupne zapojili aj ostatní 

poslanci OZ a diskutovali o výške nedoplatkov, o možných riešeniach a taktiež o ukončení 

nájomných vzťahov s jednotlivými nájomníkmi. Starosta obce naznačil, že je potrebné 

zakúpiť programové vybavenie informačného systému pre správu nájomných bytov nižšieho 

štandardu, s čím všetci poslanci OZ po spoločnej diskusii súhlasili. Starosta obce p. Ján 

Štefanco v diskusii vyslovil poďakovanie rodáčke a riaditeľke neziskovej organizácie JUDr. 

Márii Nogovej za finančný dar vo výške 400,-€ pre Obec Krajná Bystrá, ktorý môžeme 

ľubovoľne použiť na skrášlenie obce.  

 

9. Návrh na uznesenie  

 

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

starosta obce, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

10. Záver  

 

          Keďže program rokovania piateho 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:  Ladislav Šamko 

                        

 

                        Juraj Štefanco 

 

 

 

 

 

                                 Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  Ivan Rodák 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 5/2019 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného 

dňa 30.12.2019  o 17:00 hod v kancelárií obecného úradu  v Krajnej Bystrej 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. u r č u j e 

 

1. Pána Ladislava Šamka a pána Juraja Štefanca za overovateľov zápisnice z piateho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

2. Poslanca OZ pána Ivana Rodáka za zapisovateľa zápisnice z piateho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej. 

 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce č. 3/2019 na rok 

2019. 

 

C. s ú h l a s í 

 

1. S podanou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 2 

pracovných miest s určitou dobou trvania 9 mesiacov v rámci Národného projektu 

„Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 – Podpora vytvárania pracovných miest 

u verejných zamestnávateľov. 

2. S finančnou spoluúčasťou vo výške min. 5% z CCP zamestnancov na 

spolufinancovaní projektu: NP „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 – Podpora 

vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov. 

 

 

D. s ch v a ľ u j e 

 

1. Program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený 

v pozvánke. 

2. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2019 úpravou rozpočtu č. 3/2019 podľa 

jednotlivých príjmových a výdavkových položiek. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ján  ŠTEFANCO 

                                   starosta obce 

 


