ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá konaného dňa
30. novembra 2018 o 18:00 hod. v sále Obecného úradu v Krajnej Bystrej
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
8. Návrh na poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
pre volebné obdobie 2018-2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
10. Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2018-2022
11. Určenie platu starostu obce
12. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019 – 2021
13. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019 -2021
14. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre
deti a mládež pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za
rok 2018
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie č.1 až č.9
18. Záver
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril
a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že je
stopercentná účasť novozvolených poslancov a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Ďalej oboznámil prítomných s programom rokovania ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený pracovník obce p. Peter Štefanco. Za
overovateľov zápisnice boli určení p. Ivan Rodák a Bc. Ľubomír Capko.

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predsedajúci p. Ján Štefanco, starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie
Ing. Petra Mihaľa, aby na základe vyhotovenej zápisnice miestnou volebnou komisiou zo dňa
10.11.2018 informoval prítomných o výsledku voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva. V obci Krajná Bystrá boli tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce

1
1
1
303
242
242
233
5
5
237

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Ivan Rodák
2. Juraj Štefanco
3. Ľubomír Capko
4. Dávid Ferenc
5. Ladislav Šamko

119 platných hlasov
100 platných hlasov
98 platných hlasov
96 platných hlasov
92 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Róbert Vaňko
2. Michal Rusinko
3. Peter Vašuta
4. Slavomír Šoma
5. Ján Vašuta
6. Ján Berežný
7. Anna Zásadová
8. Michal Džurban

91 platných hlasov
84 platných hlasov
66 platných hlasov
61 platných hlasov
59 platných hlasov
58 platných hlasov
50 platných hlasov
49 platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu
obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
- kandidát č. 1
- kandidát č. 2
- kandidát č. 3

Vlasta Hojdová 5 platných hlasov
Tomáš Kekeľ 88 platných hlasov
Ján Štefanco 144 platných hlasov

Za starostu obce Krajná Bystrá bol zvolený p. Ján Štefanco s počtom 144 platných hlasov.
Ing. Peter Mihaľ, predseda miestnej volebnej komisie v Krajnej Bystrej odovzdal starostovi
obce p. Janovi Štefancovi osvedčenie o zvolení za starostu obce a novozvoleným poslancom
odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce p. Ján Štefanco zložil zákonom stanovený sľub, ktorý po
prečítaní potvrdil vlastnoručným podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.
Tento podpísaný text sľubu na osobitnom liste tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci Bc. Ľubomír Capko, p. Dávid Ferenc, p. Ivan Rodák, p. Ladislav
Šamko a p. Juraj Štefanco zložili zákonom stanovený sľub, ktorý po prečítaní potvrdili
vlastnoručným podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v abecednom poradí.
Tento podpísaný text sľubu na osobitnom liste tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
V úvode svojho vystúpenia novozvolený starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za prejavenú dôveru získanú v komunálnych voľbách, kde zároveň vyhlásil, že bude pracovať
tak ako doposiaľ, čestne a zodpovedne, aby aj v nasledujúcich štyroch rokoch nesklamal
dôveru svojich voličov. Srdečne blahoželal k zvoleniu všetkým poslancom a taktiež ich vyzval
k ďalšej dobrej spolupráci. Ďalej oboznámil prítomných s ďalšími aktivitami, ktoré sú
rozpracované a bude potrebné v nich ďalej pokračovať a to :
- dôkladnú pozornosť venovať problematike Rómov v obci,
- dokončiť výmenu okien a dverí na budove obecného úradu, rekonštrukcia interiéru
budovy OcÚ a KSB,
- rekonštrukcia miestnych komunikácii,
- regulácia ,, Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
- výstavba multifunkčného ihriská,
- výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu 3. etapa,
- raz ročne organizovať stretnutie s dôchodcami,
- podporovať rozvoj kultúry a športu v obci,
- podporovať kultúrne akcie: deň detí a sviatok Sv. Mikuláša,
- náležitú pozornosť venovať poriadku a čistote obce (efektívny separovaný zber v obci
Krajná Bystrá)
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedeného v pozvánke predložil novozvoleným poslancom
OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Konštatoval, že je stopercentná účasť novozvolených

poslancov a ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Keďže
novozvolení poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania,
tak starosta obce dal o programe hlasovať. Program bol hlasovaním novozvolených poslancov
OZ jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh na poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá pre volebné
obdobie 2018-2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Návrh na poverenie poslanca Ivana Rodáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý poslanci OZ
jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať
komisie ako svoje stále alebo dočasné, iniciatívne a kontrolné orgány. Poslanci OZ tento
predložený návrh na zriadenie komisií jednohlasne neschválili.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Zdržal sa: 0
10. Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2018-2022
Starosta obce p. Ján Štefanco v súlade s ust. § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu obce Krajná
Bystrá poslanca Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej p. Juraja Štefanca, a to odo dňa
30.11.2018 na celé funkčné obdobie 2018- 2022. Toto poverenie starostu obce p. Jána
Štefanca, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Určenie platu starostu obce
Návrh na určenie platu starostu obce Krajná Bystrá podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti na §
4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za rok 2017 a 1,49 násobku pri 100% úväzku a zvýšenie o 50 % mesačne
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
predložil poslancom OZ p. Ivan Rodák, poslanec OZ. Tento predložený návrh poslanci OZ
schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, David Ferenc)
Proti: 1 (Bc. Ľubomír Capko)
Zdržal sa: 0
12. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021
Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019 - 2021 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco,
starosta obce. Tento predložený návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek poslanci OZ jednohlasne schválili. Tento
návrh rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021
Odborné stanovisko k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021 predložila
poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019 - 2021 vzali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre deti
a mládež pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 770,-€ z rozpočtovej položky
obce ,,reprezentačné“ na zakúpenie darčekov pre deti a mládež do 18 rokov (vrátane) s trvalým
pobytom v obci Krajná Bystrá pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša predložil poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce. Tento predložený návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, Bc. Ľubomír Capko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za rok 2018
Návrh na schválenie odmeny vo výške 30 % mesačného platu hlavnej kontrolórky obce
Krajná Bystrá, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov za rok 2018 v sume 254,10-€, ktorá bude vyplatená v najbližšom
výplatnom termíne predložil poslancom OZ p. Juraj Štefanco, poslanec OZ. Tento predložený
návrh poslanci OZ schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Ivan Rodák, Juraj Štefanco, Ladislav Šamko, David Ferenc)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bc. Ľubomír Capko)

16. Diskusia
V diskusií prítomní svoje diskusné príspevky zamerali nasledovne:
 Poslanec Bc. Ľubomír Capko k zlepšeniu zimnej údržby a koseniu v letnom období;
pochvalne sa vyjadril k obnove oplotenia cintorínov a obnove verejného osvetlenia
LED.
 Prítomný občan p. Peter Lorenc žiadal opäť vykonať šetrenie k znečisťovaniu
miestneho rigolu pri jeho rodinnom dome č. 30 splaškovými vodami, ktoré spôsobujú
nepríjemný zápach.
 Starosta obce Ján Štefanco konštatoval, že za účelom znečisťovania miestneho rigolu
pri rodinnom dome č. 30 bolo vykonané miestne šetrenie dňa 2.7.2018
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s., závod Svidník. Z vykonanej
kontroly je napísaný oznam, v ktorom je presne popísaný stav kontroly aj
s fotodokumentáciou, ktorý si môže sťažovateľ p. Peter Lorenc prečítať na obecnom
úrade. Ďalšie šetrenie sa vykoná za sucha v budúcom roku.
 Prítomný p. Marek Haľko apeloval na vyčlenenie úradných hodín starostu obce, počas
ktorých by ho občania mohli zastihnúť na obecnom úrade.
 Prítomný p. Gula Ján k vyčisteniu obecného potoka a k vyčisteniu rigolov pri jeho
rodinnom dome od napadaného lístia z okrasných drevín.
 Prítomná p. Mária Cimbová k organizovaniu kultúrno-spoločenských akcií (plesy,
zábavy), k oprave miestnej komunikácie pri rodinnom dome p. Jana Múdreho, p.
Miroslava Cimbu a p. Želizňaka.
 Prítomný p. Ján Berežný poprosil, aby sa o konaní verejných zasadnutí informovalo aj
prostredníctvom obecného rozhlasu.
17. Návrh na uznesenie č. 1 až č. 9
Návrh na uznesenie č.1 až č.9 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia
predložil poslancom OZ p. Iván Rodák poslanec OZ. Uznesenia č.1 až č.9 z ustanovujúceho
zasadnutia OZ tvoria prílohu zápisnice.
18. Záver
Keďže program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krajnej Bystrej bol vyčerpaný a zo strany poslancov OZ a ostatných prítomných neboli

vznesené žiadne dotazy a pripomienky novozvolený starosta obce Ján Štefanco poďakoval
prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Peter Štefanco
V Krajnej Bystrej, dňa 30.11.2018
Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Capko
Ivan Rodák

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
zo dňa 30.11.2018
(1-9)

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Krajná Bystrá.
3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
4. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2018-2022.
6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021.
8. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021.
9. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre deti a mládež
pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša.
10. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za rok 2018.

1) Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ján Štefanco zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Bc. Ľubomír Capko, Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav
Šamko a Juraj Štefanco.

2) Schválenie programu pracovnej
zastupiteľstva obce Krajná Bystrá

časti

ustanovujúceho

zasadnutia

Obecného

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. s ch v a ľ u j e
1. Program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Krajná Bystrá uvedený v pozvánke.
B. u r č u j e
1. Bc. Ľubomíra Capka a Ivana Rodáka za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
2. Pracovníka obce p. Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice z ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
3) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
poveruje
1. Poslanca Ivana Rodáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
4) Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. n e z r i a ď u j e
1. Komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

5) Poverenie zástupcu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2018-2022
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. V súlade s ust. § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poverenie starostu obce Krajná Bystrá zastupovaním starostu obce
Krajná Bystrá poslanca Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej p. Juraja Štefanca,
trvalé bytom Krajná Bystrá č. 63, a to odo dňa 30.11.2018 na celé funkčné obdobie
2018-2022.
6) Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. u r č u j e
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat starostovi obce Krajná Bystrá v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za rok 2017 v sume 954,-€ a násobku 1,49 pri úväzku 100 % s účinnosťou od
30.11.2018.
B. z v y š u j e
1. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu
obce Krajná Bystrá o 50 % mesačne s účinnosťou od 30.11.2018.
7) Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2019-2021
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. b e r i e n a

vedomie

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 20192021.
2. Rozpočet obce Krajná Bystrá na roky 2020-2021 ako informatívnu správu.

B. s ch v a ľ u j e
1. Rozpočet obce Krajná Bystrá na rok 2019 podľa jednotlivých príjmových
a výdavkových položiek.
8) Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre deti a mládež
pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. s ch v a ľ u j e
1. Finančné prostriedky vo výške 770,- € z rozpočtovej položky obce ,,Reprezentačné“ na
zakúpenie darčekov pre deti a mládež do 18 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v obci
Krajná Bystrá pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša.
9) Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce krajná Bystrá za rok 2018
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej
A. s ch v a ľ u j e
1. V zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavnej kontrolórke obce Krajná Bystrá odmenu za rok 2018 vo výške 30 %
mesačného platu v sume 254,10 €.

Ján Š t e f a n c o
starosta obce

