ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
22.02.2019 o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Krajná Bystrá
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Schválenie finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej
dokumentácie – výstavba multifunkčného ihriska
6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe rozvoja športu na
rok 2019 z Úradu vlády SR
7. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní
projektu výstavba multifunkčného ihriska v programe rozvoja športu
na rok 2019 z Úradu vlády SR
8. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektu výstavba multifunkčného ihriska v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2019
9. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní
projektu výstavba multifunkčného ihriska v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019
10. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na rekonštrukciu
priestorov v budove Obecného úradu
11. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní
projektu rekonštrukcia priestorov v budove Obecného úradu z MF SR
12. Spoločný obecný úrad Nižný Orlík – vedenie agendy účtovníctva
obce Krajná Bystrá
13. Schválenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla
14. Schválenie cestovnej náhrady zamestnancovi obce Krajná Bystrá
15. Schválenie územia na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu
pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá
16. Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej
dokumentácie – výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu
17. Informatívna správa o vykonaní služobnej cesty
18. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu oprav
na výmenu vchodových dverí – NBD 36 b. j.
19. Organizačno-technické zabezpečenie volieb pre voľby prezidenta SR
v roku 2019
20. Návrh na schválenie užívania priestorov v budove Obecného úradu
pre rómsku hudobnú skupinu Krajná Bystrá
21. Diskusia
22. Návrh na uznesenie
23. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie prvého 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 pracovník obce p. Peter Štefanco. Za overovateľov
zápisnice boli určení p. Dávid Ferenc 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 prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie programu prvého 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
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 z dvadsiateho siedmeho zasadnutia a prijaté uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia bolo splnené v plnom rozsahu.
5. Schválenie finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie –
výstavba multifunkčného ihriska
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 2.500,- € za vypracovanie
projektovej dokumentácie tykajúcej sa stavby: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci
Krajná Bystrá“, ktoré je situované na parcele č. 375/18 katastrálneho územia Krajná Bystrá,
predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Projektová dokumentácia vypracovaná
firmou GRIFF spol. s. r. o. pozostáva z troch objektov stavby: SO 01-multifunkčné ihrisko,
SO 02- oplotenie areálu a SO 03- osvetlenie ihriska. Tento predložený návrh schválenie
finančných prostriedkov vo výške 2.500,- € na kapitálový výdavok za vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“
firmou GRIFF spol. s. r. o. poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2019 z Úradu vlády SR
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy Úradu vlády SR v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 sa týka projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska
v obci Krajná Bystrá“. Cieľom podania žiadosti je výstavba multifunkčného ihriska pre deti
a mládež, obyvateľov a návštevníkov obce. Navrhnutý rozmer ihriska 18,0x33,0 m so
športovým povrchom z umelej trávy je vyhovujúci pre viaceré druhy športov- minifutbal,
tenis, volejbal, basketbal a hádzanú. Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 84.450,65 €.
Na rok 2019 obec Krajná Bystrá požaduje na daný projekt dotáciu vo výške 38.000,00 €.
Podmienkou pre poskytnutie dotácie je zabezpečenie minimálnej výšky spolufinancovania
projektu, najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Poslanci OZ jednohlasne súhlasia
s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 38.000,00 € v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2019 v zmysle výzvy Úradu vlády SR na projekt: ,,Výstavba multifunkčného
ihriska v obci Krajná Bystrá“.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní projektu výstavba
multifunkčného ihriska v programe rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR
Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti vo výške minimálne 5% na spolufinancovaní
projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ z celkového rozpočtu
projektu predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Celkové rozpočtové náklady
na projekt sú vo výške 84.450,65 €. Obec Krajná Bystrá na rok 2019 požaduje na daný
projekt dotáciu vo výške 38.000,00 €. Minimálna spoluúčasť vo výške 5 % z celkového
rozpočtu projektu je pri poskytnutí finančných prostriedkov v príslušnom roku 2019 v sume
4.222,53 € na financovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov. Tento predložený návrh
schválenie finančnej spoluúčasti vo výške 5% na spolufinancovaní projektu: ,,Výstavba
multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ v príslušnom roku 2019 v zmysle výzvy Úradu
Vlády SR v programe rozvoja športu vo výške 4.222,53 € z vlastných zdrojov poslanci OZ
jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu
výstavba multifunkčného ihriska v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy Rády vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2019 sa týka projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci
Krajná Bystrá“. Zámerom projektu je sociálna prevencia, ktorou sa zabezpečí pre deti
a dospievajúcu mládež možnosť výberu trávenia svojich voľnočasových aktivít a tým
komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania a zamedzovania.
Navrhnutý rozmer ihriska 18,0x33,0 m so športovým povrchom z umelej trávy je vyhovujúci

pre viaceré druhy športov- minifutbal, tenis, volejbal, basketbal a hádzanú. Celkové
rozpočtové náklady na projekt sú 84.450,65 €. Pre rok 2019 obec Krajná Bystrá požaduje na
daný projekt v oblasti prevencie kriminality dotáciu vo výške 35.640,52 €. Podmienkou pre
poskytnutie dotácie je zabezpečenie minimálnej výšky spolufinancovania projektu, aspoň 20
% z celkového rozpočtu projektu. Poslanci OZ jednohlasne súhlasia s podaním žiadosti
o poskytnutie dotácie vo výške 35.640,52 € zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019 v zmysle výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality na projekt: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní projektu výstavby
multifunkčného ihriska v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti vo výške aspoň 20 % na spolufinancovaní
projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ z celkového rozpočtu
projektu predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Celkové rozpočtové náklady
na projekt sú vo výške 84.450,65 €. Obec Krajná Bystrá na rok 2019 požaduje na daný
projekt dotáciu vo výške 35.640,52 €. Minimálna spoluúčasť vo výške 20 % je pri poskytnutí
finančných prostriedkov v príslušnom roku 2019 v sume 16.890,13 € na financovanie
projektu z vlastných alebo iných zdrojov. Tento predložený návrh schválenie finančnej
spoluúčasti vo výške 20 % na spolufinancovaní projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska
v obci Krajná Bystrá“ v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v príslušnom
roku 2019 vo výške 16.890,13 € z vlastných zdrojov poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na rekonštrukciu priestorov
v budove Obecného úradu
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na rok 2019 sa týka rekonštrukcie priestorov chodby v budove
Obecného úradu. V pôsobnosti MF SR je možnosť žiadať dotáciu maximálne do výšky
15.000,-€ s tým, že podpredseda vlády a minister financií má právo rozhodnúť o inej výške
dotácie. Príjemca dotácie je povinný podieľať sa na spolufinancovaní predmetnej akcie
najmenej vo výške 10 % z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov. Poslanci OZ
jednohlasne súhlasia s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu priestorov
chodby v budove Obecného úradu na základe výzvy v pôsobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky na rok 2019.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní projektu
rekonštrukcia priestorov v budove Obecného úradu z MF SR
Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti vo výške minimálne 10 % z celkových
skutočne dosiahnutých výdavkov predmetnej akcie rekonštrukcia chodby v budove Obecného
úradu predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Predložený návrh schválenie
finančnej spoluúčasti vo výške 10% z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov predmetnej
akcie rekonštrukcia chodby v budove Obecného úradu z vlastných zdrojov v zmysle výzvy
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v príslušnom roku 2019 poslanci OZ
jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Spoločný obecný úrad Nižný Orlík – vedenie agendy účtovníctva obce Krajná Bystrá
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík pre obec Krajná Bystrá doposiaľ zabezpečuje
spracovanie mzdovej a personálnej agendy, agendu stavebného úradu a opatrovateľskej
činnosti. Cena za vedenie služieb mimo účtovníctva na rok je stanovená ako násobok počtu
obyvateľov a sadzby 3,33 € na jedného obyvateľa. Sadzba za vedenie služieb vrátane
účtovníctva na rok je 5,55 € na jedného obyvateľa. Nakoľko administratívne zaťaženie je
z roka na rok vyššie a obec Krajná Bystrá sa v tomto roku zapája do viacerých projektov:
rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba multifunkčného ihriska, výstavba nájomných
bytov nižšieho štandardu, regulácia potoka Hlboký potok, tak starosta obce p. Ján Štefanco
navrhol, aby spracovanie účtovníctva obce Krajná Bystrá od 1.1.2019 zabezpečoval Spoločný
obecný úrad Nižný Orlík. Tento predložený návrh, aby spracovanie účtovnej agendy obce
Krajná Bystrá s účinnosťou od 1.1.2019 zabezpečoval Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Schválenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla
Ivan Rodák poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že starosta obce využíva na
služobné cesty po obcí a v okolí okresu Svidník, Stropkov a Bardejov súkromné motorové
vozidlo, pretože obec aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je schopná
zabezpečiť pre starostu obce služobné vozidlo a okrem iného aj znížiť administratívnu
náročnosť pri poskytovaní cestovných náhrad formou vypisovania cestovného príkazu.
S užívaním motorového vozidla sú spojené značné finančné náklady ako poistné, opravy,
údržba, parkovné, čerpanie pohonných hmôt, technické prehliadky, diaľničná známka
a ďalšie. Diaľkové služobné cesty napr. Prešov, Košice, Bratislava budú priamo zúčtované na
základe cestovných príkazov podľa osobitného predpisu. Z tohto dôvodu je potrebné
usporiadať tento vzťah tak, že od dátumu 1.2.2019 počas celého volebného obdobia 20182022 bude starostovi obce priznaná za používanie súkromného motorového vozidla na
služobné cesty v obcí a okolí okresov Svidník, Stropkov a Bardejov paušálna náhrada vo
výške 150,- € mesačne, ktorá bude vyplatená vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.
Poslanci OZ jednohlasne schválili starostovi obce paušálnu náhradu za používanie

súkromného motorového vozidla pre služobné účely v obcí a v okolí okresov Svidník,
Stropkov a Bardejov vo výške 150,- € mesačne s účinnosťou od 1.2.2019 počas celého
volebného obdobia 2018-2022.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Schválenie paušálnej cestovnej náhrady zamestnancovi obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie paušálnej cestovnej náhrady vo výške 15,-€ mesačne za cestovné
výdavky miestnej verejnej dopravy pre služobné účely zamestnankyni obce p. Márii
Štefancovej predložil poslancom OZ starosta obce p. Ján Štefanco. Predložený návrh
odôvodnil tým, že účelom paušalizácie cestovných náhrad je zníženie administratívnej
náročnosti pri ich poskytovaní, čím nebude potrebné vypisovať cestovné príkazy. Poslanci OZ
jednohlasne schválili zamestnankyni obce p. Márií Štefancovej paušálnu náhradu za cestovné
výdavky miestnej verejnej dopravy pre služobné účely vo výške 15,- € mesačne s účinnosťou
od 1.2.2019, ktorá bude vyplatená vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Schválenie územia na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu pre sociálne
slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá
Starosta obce Ján Štefanco predložil investičný zámer výstavby nájomných obecných
bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá.
Investičný zámer bude v obci Krajná Bystrá situovaný na parcele č. 375/18 o výmere 3670 m2
katastrálneho územia Krajná Bystrá, keďže obec nevlastní iné stavebné pozemky. Parcela sa
nachádza v južnej časti pri vstupe do obce po pravej strane štátnej cesty. Pre spracovanie
tohto investičného projektu spolu s projektom výstavby multifunkčného ihriska bolo na
pozemku vykonané geodetické zameranie terénu ako výškové, tak aj polohové. Tento
predložený návrh investičný zámer výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu pre
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá na pozemku parcely č. 375/18
o výmere 3670 m2 katastrálneho územia Krajná Bystrá poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie –
výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 8.000,-€ na kapitálový výdavok
na vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu pre
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Poslanci OZ jednohlasne schválili finančné prostriedky vo výške
8.000,-€ na kapitálový výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby

nájomných bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná
Bystrá.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Informatívna správa o vykonaní služobnej cesty
Informatívnu správu zo služobnej cesty do Bratislavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. –
8. decembra 2018 podal poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Služobnej cesty sa
zúčastnil starosta obce Ján Štefanco a pracovník obce Peter Štefanco. Počas týchto dní
postupne absolvovali rôzne stretnutia na Úrade vlády Slovenskej republiky, Ministerstve
vnútra SR, Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstve školstva,
vedy, výskumu a športu SR a ďalšie. Témou jednotlivých stretnutí boli možnosti získania
finančných prostriedkov na opravu interiéru budovy Obecného úradu, opravy vonkajšej
fasády a interiéru chrámu sv. Michala v obci Krajná Bystrá, výstavbu nájomných bytov
nižšieho štandardu pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, výstavbu multifunkčného
ihriska, výstavbu materskej škôlky a reguláciu potoka Hlboký potok v obci Krajná Bystrá.
Túto informatívnu správu o vykonaní služobnej cesty starostu obce Krajná Bystrá
a pracovníka obce do Bratislavy v dňoch 5. – 8. decembra 2018 vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu oprav na výmenu
vchodových dverí – NBD 36 b. j.
Poslanci OZ p. Dávid Ferenc a p. Ladislav Šamko predložili návrh na schválenie
finančných prostriedkov z fondu oprav na výmenu vchodových dverí nájomných bytov
nižšieho štandardu 36 b. j. Poslanci uviedli, že vchodové dvere na nájomných bytoch sú
v zlom technickom stave, ktorý bol v prevažnej miere spôsobený nepriaznivými
poveternostnými podmienkami a bežným používaním. Opotrebované a poškodené dvere sa
nezatvárajú, netesnia a v jesennom, zimnom období je v priestoroch chodby a sociálnych
zariadení neznesiteľný chlad a dochádza k značnému úniku tepla. Starosta obce konštatoval,
že v prvom rade bude musieť túto výmenu konzultovať s projektantom stavby, aby nové
vchodové dvere spĺňali potrebné technické parametre. Ďalej uviedol, že bude potrebné
dôkladne zvážiť výber nových vchodových dverí, a zamerať sa na protipožiarne a izolačne
vlastností, kvalitu tesnenia a iných parametrov a v neposlednom rade aj na cenovú reláciu.
Tento predložený návrh schválenia použitia finančných prostriedkov v potrebnej výške
z fondu oprav na výmenu vchodových dverí nájomných bytov nižšieho štandardu 36 b. j.
poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

19. Organizačno-technické zabezpečenie volieb pre voľby prezidenta SR v roku 2019
S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej
republiky v roku 2019 oboznámil poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Túto
informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta
Slovenskej republiky v roku 2019 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
20. Návrh na schválenie užívania priestorov v budove Obecného úradu pre rómsku
hudobnú skupinu Krajná Bystrá
Z iniciatívy mládeže rómskej hudobnej skupiny, ktorú vedie poslanec OZ p. Dávid
Ferenc bol menovaným poslancom predložený návrh na schválenie užívania priestorov
v budove Obecného úradu pre rómsku hudobnú skupinu Krajná Bystrá. Návrh sa týka
bezplatného užívania miestnosti klubu mladých v budove Obecného úradu 2-krát týždenne po
2 hodiny denne za účelom trénovania a nacvičovania hudobných piesni rómskej hudobnej
skupiny Krajná Bystrá. Poslanci OZ jednohlasne schválili bezplatne užívanie miestnosti klubu
mladých v budove Obecného úradu 2-krát týždenne po 2 hodiny denne pre rómsku hudobnú
skupinu Krajná Bystrá za účelom trénovania a nacvičovania hudobných piesni.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
21. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k čistote a poriadku v obci,
k oprave odkvapov a zvodových rúr na nájomných bytoch nižšieho štandardu, k potrebe
montáži zachytávačov snehu, ktoré slúžia ako zábrana proti zosuvom snehu zo strešných
plášťov nájomných bytov. Ďalej poslanci diskutovali o termíne ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kde sa predbežne zhodli, že ďalšie zasadnutie by sa mohlo uskutočniť
v termíne do 15. apríla. Starosta obce v diskusií informoval poslancov OZ o realizácií
projektu a výkone pracovnej činnosti asistentky osvety zdravia p. Sáry Matyásovej v našej
obci.
22. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z prvého 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

23. Záver
Keďže program rokovania prvého 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: Dávid Ferenc
Juraj Štefanco

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE č. 1/2019
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného
dňa 22.02.2019 o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

určuje
1. Pána Dávida Ferenca a pána Juraja Štefanca za overovateľov zápisnice z prvého
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
2. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice z prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.

B.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vykonaní služobnej cesty starostu obce Krajná Bystrá
a pracovníka obce do Bratislavy v dňoch 5.- 8. decembra 2018.
2. Informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta
Slovenskej republiky v roku 2019.

C.

súhlasí
1. S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 38.000,00 € na projekt: ,,Výstavba
multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ na základe výzvy Úradu vlády
Slovenskej republiky v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.
2. S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 35.640,52 €
na projekt: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ na základe výzvy
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2019.
3. S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu priestorov chodby
v budove Obecného úradu na základe výzvy v pôsobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky na rok 2019.

D.

s ch v a ľ u j e
1. Program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej uvedený v
návrhu.
2. Finančné prostriedky vo výške 2.500,-€ na kapitálový výdavok za vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby: ,,Výstavba multifunkčného ihriska v obci Krajná
Bystrá“ firmou GRIFF spol. s. r. o.
3. Finančnú spoluúčasť vo výške 5% na spolufinancovaní projektu: ,,Výstavba
multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ v príslušnom roku 2019 v zmysle výzvy
Úradu vlády Slovenskej republiky v programe rozvoja športu vo výške 4.222,53 €
z vlastných zdrojov.
4. Finančnú spoluúčasť vo výške 20% na spolufinancovaní projektu: ,,Výstavba
multifunkčného ihriska v obci Krajná Bystrá“ v zmysle výzvy Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality v príslušnom roku 2019 vo výške vo výške
16.890,13 € z vlastných zdrojov.
5. Finančnú spoluúčasť vo výške 10% z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov
predmetnej akcie rekonštrukcia chodby v budove Obecného úradu z vlastných zdrojov

v zmysle výzvy v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v príslušnom
roku 2019.
6. Spracovanie účtovnej agendy obce Krajná Bystrá s účinnosťou od 1.1.2019
Spoločným obecným úradom Nižný Orlík.
7. Starostovi obce paušálnu náhradu za používanie súkromného motorového vozidla pre
služobné účely v obcí a v okolí okresov Svidník, Stropkov a Bardejov vo výške 150,-€
mesačne s účinnosťou od 1.2.2019 počas celého volebného obdobia 2018 – 2022.
8. Zamestnankyni obce p. Márii Štefancovej paušálnu náhradu za cestovné výdavky
miestnej verejnej dopravy pre služobné účely vo výške 15,-€ mesačne s účinnosťou od
1.2.2019.
9. Pozemok na parcele č. 375/18 o výmere 3670 m2 katastrálneho územia Krajná Bystrá
pre investičný zámer výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu pre sociálne
slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá.
10. Finančné prostriedky vo výške 8.000,-€ na kapitálový výdavok na vypracovanie
projektovej dokumentácie výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu pre sociálne
slabšie skupiny obyvateľstva obce Krajná Bystrá.
11. Použitie finančných prostriedkov v potrebnej výške z fondu oprav na výmenu
vchodových dverí nájomných bytov nižšieho štandardu 36 b. j.
12. Bezplatne užívanie miestnosti klubu mladých v budove Obecného úradu 2-krát
týždenne po 2 hodiny denne pre rómsku hudobnú skupinu Krajná Bystrá za účelom
trénovania a nacvičovania hudobných piesni.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

