ZÁPISNICA
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 31.08.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Prítomní:

Program:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za II. Q 2018
4. Informácia o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou
hodnotou „Výmena plastových okien a dverí“
5. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na predmet zákazky
,,Výmena plastových okien a dverí“
6. Návrh na schválenie inventarizačnej a likvidačnej komisie pre
vykonanie inventúry majetku obce k 31.12.2018
7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2018 o vylepovaní plagátov
politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných
priestranstvách obce Krajná Bystrá
8. Informatívna správa o začatí vodoprávneho konania a nariadenia
ústneho pojednávania stavby „Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná
Bystrá“
9. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018
10. Informácia o predbežnom poskytnutí dotácie zo zdrojov kapitoly
Všeobecná pokladničná správa na návrh Úradu vlády SR
11. Informatívna správa o ukončení prác na Obnove verejného osvetlenia
v obci Krajná Bystrá
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Rokovanie dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Krajnej Bystrej otvoril a viedol starosta obce p. Ján Štefanco, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že je stopercentná účasť poslancov OZ a OZ je
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ján Vašuta a p. Juraj Štefanco.
Keďže poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, tak
starosta obce dal o programe hlasovať. Program bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne
schválený. Hlasovanie: (za:5, proti:0).

2. Kontrola plnenia uznesenia
O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že prijaté uznesenie z dvadsiateho piateho zasadnutia bolo splnené v plnom
rozsahu.

3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za II.Q 2018
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za II.Q.2018 predniesol poslancom
OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že príjmy za II.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových príjmov boli vo výške
174.833,50,-€ zo schváleného rozpočtu obce 292.137,00,-€ na rok 2018, čo činí plnenie
rozpočtu na 59,85 %. Výdavky za II.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových výdavkov
boli vo výške 161.029,20,-€ zo schváleného rozpočtu obce 278.429,00,-€ na rok 2018, čo činí
plnenie rozpočtu na 57,83 %. Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte
č.104673517/0900 k 30.06.2018 je 2.753,10,-€, na bankovom účte č.5039017267/0900
k 30.06.2018 je 42.353,88,-€ a na bankovom účte č.6609423/5200 k 30.06.2018 je 188,12,-€.
Zostatok finančných prostriedkov v obecnej pokladnici k 30.06.2018 je 1.204,62,-€. Zostatok
cenín k 30.06.2018 je v hodnote 728,-€ (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, proti:0/
4. Informácia o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Výmena
plastových okien a dverí“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom obstarávania je: ,,Výmena plastových okien a dverí“.
Urobil sa prieskum trhu a oslovili sa tri firmy. Najlepšiu ponuku predložila firma LASTER
BJ, s. r. o. Výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Výmena plastových
okien a dverí “ vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
5. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o dielo na predmet zákazky ,,Výmena
plastových okien a dverí“
Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o dielo na predmet zákazky „Výmena
plastových okien a dverí“ v hodnote 6.942,52 € medzi objednávateľom: Obec Krajná Bystrá
a zhotoviteľom: LASTER BJ, s.r.o. , Štefániková 3794, 085 01 Bardejov, ako úspešným
uchádzačom na základe výsledkov verejného obstarávania predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Tento predložený návrh uzavretia Zmluvy o dielo na predmet
zákazky „Výmena plastových okien a dverí“ poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
6. Návrh na schválenie inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie inventúry
majetku obce k 31.12.2018
Návrh na schválenie inventarizačnej a likvidačnej komisie majetku obce k 31.12.2018
predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Likvidačná komisia plní zároveň aj
pôsobnosť vyraďovacej komisie.

Inventarizačná komisia v zložení:

p. RNDr. Anna Zasadová, predseda komisie
p. Mária Štefancová, člen komisie
p. Juraj Štefanco, člen komisie

Likvidačná komisia v zložení:

p. Ivan Rodák, predseda komisie
p. Ján Vašuta, člen komisie
p. Jozef Karala, člen komisie

Tento predložený návrh inventarizačnej a likvidačnej komisie majetku obce k 31.12.2018
poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2018 o vylepovaní plagátov politických subjektov vo
volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie VZN č. 3/2018 o vylepovaní plagátov politických subjektov vo
volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Krajná Bystrá predložil poslancom
OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Návrh VZN č. 3/2018 o vylepovaní plagátov politických
subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Krajná Bystrá
poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
8. Informatívna správa o začatí vodoprávneho konania a nariadenia ústneho
pojednávania stavby „Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ, že dňa 20.08.2018 bolo na
Obecný úrad Krajná Bystrá zo strany Okresného úradu Svidník, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie doručené
oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania vodnej stavby:
“Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“, navrhnutej na parcele KN-C č.208 a KN-E
č.32/2, 35, 36, 37, 38, 123/1 v katastrálnom území Krajná Bystrá, podľa projektu stavby,
ktorý vypracoval Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS, aut. stav. ing., číslo
opráv.1323*SP*A2, Bendíkova 10, 080 01 Prešov. Túto informatívnu správu o začatí
vodoprávneho konania a nariadenia ústneho pojednávania stavby “Úprava Hlbokého potoka
v obci Krajná Bystrá“ vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
9. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 oboznámil poslancov OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce. Túto informáciu o harmonograme organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
10. Informácia o predbežnom poskytnutí dotácie zo zdrojov kapitoly Všeobecná
pokladničná správa na návrh Úradu vlády SR
Starosta obce informoval poslancov OZ o predbežnom poskytnutí dotácie zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná správa na návrh Úradu vlády SR. Konštatoval, že po
predbežnom rokovaní by obci Krajná Bystrá mala byť poskytnutá účelová dotácia v sume
15.000,-€ na akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie, o ktorej bude v septembri vláda SR

rozhodovať na svojom výjazdovom zasadnutí vo Svidníku. Túto informáciu o predbežnom
poskytnutí účelovej dotácie v sume 15.000,- € na akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie
vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
11. Informatívna správa o ukončení prác na Obnove verejného osvetlenia v obci Krajná
Bystrá
Starosta obce Ján Štefanco informoval poslancov OZ, že práce na akcií ,,Obnova
verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá“ boli ukončené a pri preberaní neboli zistené
žiadne vady a nedorobky. Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
12. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k čistote a poriadku v obci,
k oprave miestnej komunikácie na vyšnom konci obce.
13. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dvadsiateho šiesteho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján
Vašuta, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
15. Záver
Keďže program rokovania dvadsiateho šiesteho 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: Ján Vašuta
Juraj Štefanco
Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 31.08.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za II.Q 2018
2. Výsledky verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,Výmena plastových
okien a dverí“.
3. Informatívnu správu o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho
pojednávania vodnej stavby: “Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“,
navrhnutej na parcele KN-C č.208 a KN-E č.32/2, 35, 36, 37, 38, 123/1 v katastrálnom
území Krajná Bystrá, podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS, aut. stav. ing., číslo opráv.1323*SP*A2, Bendíkova 10, 080 01
Prešov.
4. Informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do
orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
5. Informáciu o predbežnom poskytnutí účelovej dotácie v sume 15.000,-€ na akciu
Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
6. Informatívnu správu o ukončení a prevzatí prác na Obnove verejného osvetlenia
v obci Krajná Bystrá.

B.

s ch v a ľ u j e
1. Uzavretie Zmluvy o dielo na predmet zákazky „Výmena plastových okien a dverí“
v hodnote 6.942,52 € medzi objednávateľom: Obec Krajná Bystrá a zhotoviteľom:
LASTER BJ, s.r.o., Štefániková 3794, 085 01 Bardejov, ako úspešným uchádzačom
na základe výsledkov verejného obstarávania.
2. Členov inventarizačnej a likvidačnej (zároveň vyraďovacej) komisie majetku obce
k 31.12.2018 a to:
Inventarizačná komisia v zložení:

Likvidačná komisia v zložení:

RNDr. Anna Zasadová, predseda komisie
p. Mária Štefancová, člen komisie
p. Juraj Štefanco, člen komisie
p. Ivan Rodák, predseda komisie
p. Ján Vašuta, člen komisie
p. Jozef Karala, člen komisie

3. VZN č. 3/2018 o vylepovaní plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach
na verejných priestranstvách obce Krajná Bystrá.
Ján ŠTEFANCO
starosta obce

