ZÁPISNICA
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 17.11.2018 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 III. Q 2018
4. Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 423 zo dňa
18.9.2018 – oznámenie
5. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
,,Rekonštrukciu MK v obci Krajná Bystrá“
6. Informácia o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou
hodnotou „Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“
7. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na predmet zákazky
,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“
8. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej
závierky za rok končiaci 31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
9. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018
10. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce na rok 2018
11. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2018
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná
Bystrá na 1. polrok 2019
13. Návrh na schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
starostu obce
14. Informatívna správa o predlžení platnosti územného rozhodnutia
o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby ,,Realizácia optických
sietí“
15. Informatívna správa o právoplatnosti rozhodnutia na stavbu: ,,Úprava
Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
16. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019
v zmysle zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde na
projekt: ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
17. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní
projektu: ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

Rokovanie dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Krajnej Bystrej otvoril a viedol starosta obce p. Ján Štefanco, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že je šesťdesiatpercentná účasť poslancov OZ a OZ
je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení RNDr. Anna Zasadová 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:3, proti:0).

2. Kontrola plnenia uznesenia
O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že prijaté uznesenie z dvadsiateho šiesteho zasadnutia bolo splnené v plnom
rozsahu.
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za III.Q 2018
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za III.Q 2018 predniesol
poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Ján Štefanco,
starosta obce. Konštatoval, že príjmy za III.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových
príjmov boli vo výške 261.973,30,-€ zo schváleného rozpočtu obce 292.137,00,-€ na rok
2018, čo činí plnenie rozpočtu na 89,67 %. Výdavky za III.Q 2018 vrátane finančných a
kapitálových výdavkov boli vo výške 231.866,35,-€ zo schváleného rozpočtu obce
278.429,00,-€ na rok 2018, čo činí plnenie rozpočtu na 83,28 %. Zostatok finančných
prostriedkov obce na bankovom účte č.104673517/0900 k 30.09.2018 je 17.327,66,-€, na
bankovom účte č.5039017267/0900 k 30.09.2018 je 45.113,16,-€ a na bankovom účte
č.6609423/5200 k 30.09.2018 je 164,12,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej
pokladnici k 30.09.2018 je 267,96,-€. Zostatok cenín k 30.09.2018 je v hodnote 324,-€
(jedálne kupóny). Plnenie čerpania rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto
zápisnice. Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
4. Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 423 zo dňa 18.9.2018 - oznámenie
Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 12.10.2018 bolo obci Krajná Bystrá
doručené oznámenie v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády číslo 423 zo dňa 18.9.2018,
v zmysle § 8 a ods.2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 3
Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytnutí dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky obci Krajná Bystrá ministerstvo
poskytuje účelovú dotáciu v sume 15.000,00 €. Dotácia je účelovo určená na kapitálové
výdavky na akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie a je možné ju čerpať do konca roka
2019. Oznámenie o poskytnutí účelovej dotácie v sume 15.000,-€ na kapitálové výdavky na
akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
5. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na Rekonštrukciu
miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá
Návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 8.112,00 € z rozpočtu obce na
Rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá predniesol poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Rekonštrukcia miestnej komunikácie sa bude realizovať na vyšnom
konci obce a taktiež prebehne časť rekonštrukcie miestnej komunikácie vrátane mosta pri
vyšnej rómskej osade. Tento predložený návrh schválenie finančných prostriedkov v sume
8.112,00 € z rozpočtu obce na Rekonštrukciu miestnej komunikácie na vyšnom konci obce
a rekonštrukciu časti miestnej komunikácie vrátane mosta pri vyšnej rómskej osade poslanci
OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/

6. Informácia o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
„Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom obstarávania je: ,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná
Bystrá“. Urobil sa prieskum trhu a oslovili sa tri firmy. Najlepšiu ponuku predložila firma
CESTY KOŠICE s.r.o. Výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá “ vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
7. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o dielo na predmet zákazky ,,Rekonštrukcia
MK v obci Krajná Bystrá“
Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o dielo č.19112018 na predmet zákazky
„Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ v hodnote 23.112,00 € medzi objednávateľom:
Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05, IČO: 00330591 a zhotoviteľom: CESTY
KOŠICE s .r .o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 46897992 ako úspešným uchádzačom na
základe výsledkov verejného obstarávania predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta
obce. Tento predložený návrh uzavretia Zmluvy o dielo č.19112018 na predmet zákazky
„Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ v hodnote 23.112,00 € poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
8. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci
31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná
Bystrá o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2017 predniesol
poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Konštatoval, že podľa správy audítora, účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krajná Bystrá
k 31.decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe overenia
dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR
pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov je konštatovanie audítora, že obec
Krajná Bystrá konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Túto
správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2017 vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
9. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco,
starosta obce. Tento predložený návrh úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek poslanci OZ jednohlasne schválili. Tento
návrh úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/

10. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018
Odborné stanovisko k úprave rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 predložila
poslancom OZ p. Ľubica Rišková, hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 vzali na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
11. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2018
Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2018 predložil poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce nasledovne:
Odmeny (brutto) poslancov OZ za rok 2018:
 Juraj Štefanco
700,00 €
 Ivan Rodák
415,00 €
 Jozef Karala
415,00 €
 RNDr. Anna Zasadová
415,00 €
Tento predložený návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1.
polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok
2019 predložila poslancom OZ p. Ľubica Rišková, hlavná kontrolórka obce. Keďže poslanci
OZ nemali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k predloženému plánu kontrolnej
činnosti, tak starosta obce p. Ján Štefanco dal o danom návrhu hlasovať. Poslanci OZ
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1.
polrok 2019 bez výhrad jednohlasne schválili. Tento predložený návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 2019 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
13. Návrh na schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
Návrh na schválenie náhrady platu za 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostu obce
v súlade s §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti predložil poslancom
OZ p. Ivan Rodák, poslanec OZ. Tento predložený návrh na schválenie náhrady platu za 15
dní nevyčerpanej dovolenky starostu obce z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti poslanci OZ
jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
14. Informatívna správa o predlžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení
telekomunikačnej líniovej stavby ,,Realizácia optických sietí“
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava požiadala dňa
19.10.2018 obec Nižný Orlík ako príslušný stavebný úrad, o predĺženie platnosti územného
rozhodnutia č. 118/2015 – 140 zo dňa 23.10.2015 o umiestnení telekomunikačnej líniovej

stavby ,,Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster KP-1“ Obce: Krajná Poľana, Nižný
Komárnik, Vyšný Komárnik, Krajná Bystrá, Bodružal, Príkra, Miroľa Pstrina. Obec Nižný
Orlík, ako príslušný stavebný úrad predlžuje platnosť územného rozhodnutia č. 118/2015 –
140 zo dňa 23.10.2015 o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby ,,Realizácia optických
sietí: Prešovský kraj Klaster KP-1 „Obce Krajná Poľana, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik,
Krajná Bystrá, Bodružal, Príkra, Miroľa, Pstrina o ďalšie tri roky do 26.11.2021. Túto
informatívnu správu o predlžení platnosti územného rozhodnutia č. 118/2015 -140
o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby ,,Realizácia optických sietí“ o ďalšie tri roky
do 26.11.2021 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
15. Informatívna správa o právoplatnosti rozhodnutia na stavbu: ,,Úprava Hlbokého
potoka v obci Krajná Bystrá“
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ, že dňa 02.11.2018 Okresný
úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydal pre stavebníka: Obec Krajná Bystrá, 090 05 Krajná Poľana, IČO:
00330591 povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná
Bystrá“. V súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným
povolením podľa ust. § 66 stavebného zákona. Túto informatívnu správu o vydaní stavebného
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá „
s nadobudnutím právoplatnosti dňa 02.11.2018 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
16. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle zákona
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde na projekt: ,,Úprava Hlbokého potoka
v obci Krajná Bystrá“
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle zákona č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa týka projektu: ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“.
Celkové náklady projektu sú 312.043,34 €. Na rok 2019 obec Krajná Bystrá požaduje na daný
projekt dotáciu vo výške 200.000,00 €. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je zabezpečenie
najmenej 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov z EF v príslušnom roku na
financovanie účelu dotácie z iných zdrojov (napr. vlastné alebo iné prostriedky ako sú
pôžička, úver, grant ..). Poslanci OZ jednohlasne súhlasia s podaním žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie vo výške 200.000,00 € na rok 2019 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na projekt: ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
17. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní projektu: ,,Úprava
Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti vo výške 5% na spolufinancovaní projektu:
,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“ z poskytnutých finančných prostriedkov
z Environmentálneho fondu v príslušnom roku z iných zdrojov (napr. vlastné prostriedky,
úver) predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Celkové rozpočtové náklady na

projekt sú vo výške 312.043,34 €. Obec Krajná Bystrá na rok 2019 požaduje na daný projekt
dotáciu vo výške 200.000,00 €. Spoluúčasť vo výške 5 % je pri poskytnutí finančných
prostriedkov v príslušnom roku 2019 v sume 10.526,32 € na financovanie účelu dotácie
z iných zdrojov (vlastné prostriedky, úver). Tento predložený návrh schválenie finančnej
spoluúčasti vo výške 5% na spolufinancovaní projektu: ,,Úprava Hlbokého potoka v obci
Krajná Bystrá“ v príslušnom roku 2019 vo výške 10.526,32 € z vlastných zdrojov alebo
formou úveru poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:3, proti:0/
18. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k čistote a poriadku v obci,
k vývozu veľkoplošných kontajnerov a k vyčisteniu potoka pri nájomných bytoch nižšieho
štandardu.
19. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dvadsiateho siedmeho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p.
Ivan Rodák, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
20. Záver
Keďže program rokovania dvadsiateho siedmeho 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: RNDr. Anna Zasadová
Juraj Štefanco

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 17.11.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za III.Q 2018.
2. Oznámenie o poskytnutí účelovej dotácie v sume 15.000,-€ na kapitálové výdavky na
akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie na základe uznesenia vlády č. 423 zo dňa
18.9.2018.
3. Výsledky verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Rekonštrukcia miestnej
komunikácie v obci Krajná Bystrá“.
4. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná
Bystrá o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2017
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2018
6. Informatívnu správu o predlžení platnosti územného rozhodnutia č. 118/2015 -140 zo
dňa 23.10.2015 o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby ,,Realizácia optických
sietí: Prešovský kraj Klaster KP-1 ,, Obce Krajná Poľana, Nižný Komárnik, Vyšný
Komárnik, Krajná Bystrá, Bodružal, Príkra, Miroľa, Pstrina o ďalšie tri roky do
26.11.2021 pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8,
Trnava.
7. Informatívnu správu o vydaní stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“ s nadobudnutím právoplatnosti dňa
02.11.2018.

B.

súhlasí
1. S podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie vo výške 200.000,00 € na
rok 2019 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt: ,,Úprava
hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“.

C.

s ch v a ľ u j e
1. Finančné prostriedky v sume 8.112,00 € z rozpočtu obce na rekonštrukciu miestnej
komunikácie na vyšnom konci obce a rekonštrukciu časti miestnej komunikácie
vrátane mosta pri vyšnej rómskej osade.
2. Uzavretie Zmluvy o dielo č.19112018 na predmet zákazky „Rekonštrukcia MK v obcí
Krajná Bystrá“ v hodnote 23.112,00 € medzi objednávateľom: Obec Krajná Bystrá,
Krajná Bystrá 82, 090 05, IČO:00330591 a zhotoviteľom: CESTY KOŠICE, s. r. o.,
Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO:46897992 ako úspešným uchádzačom na základe
výsledkov verejného obstarávania.
3. Úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2018 podľa jednotlivých príjmových
a výdavkových položiek.
4. Odmeny (brutto) poslancom OZ za rok 2018 nasledovne:
 Juraj Štefanco
700,00 €
 Ivan Rodák
415,00 €

 Jozef Karala
 RNDr. Anna Zasadová

415,00 €
415,00 €

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 1. polrok 2019.
6. V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest náhradu platu za 15 dní nevyčerpanej
dovolenky starostu obce z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
7. Finančnú spoluúčasť vo výške 5% na spolufinancovaní projektu: ,,Úprava Hlbokého
potoka v obci Krajná Bystrá“ v príslušnom roku 2019 vo výške 10.526,32 €
z vlastných zdrojov alebo formou úveru.
D.

ukladá
1. Starostovi obce zabezpečiť vyčistenie potoka pri nájomných bytoch nižšieho štandardu
v termíne do 30.11.2018.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

