ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
05.04.2019 o 17:00 hod v sále KSB v Krajnej Bystrej
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Krajná Bystrá
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV. Q 2018
6. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku
obce k 31.12.2018
7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
za rok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná
Bystrá za rok 2018
9. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok
2018
10. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2019
11. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
12. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z fondu oprav na
zakúpenie a montáž zachytávačov (zábran) proti zosuvom snehu zo
strešných plášťov nájomných bytov 36 b. j.
13. Návrh na schválenie plánu obnovy verejných vodovodov
a kanalizácií od 1. januára 2019 do 31. decembra 2024
14. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej
závierky za rok končiaci 31.12.2018 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
15. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2018
16. Návrh na zakúpenie stolov do sály kultúrneho domu
17. Plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 8.–12. apríla
2019 v obci Krajná Bystrá
17.01 Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho
Fondu na projekt: Úprava hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
17.02 Návrh na schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného
osvetlenia prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie druhého 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. Ivan Rodák a p. Ladislav Šamko.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá
Návrh na schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá uvedený v pozvánke so zmenami predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta
obce. Do bodu 17. Plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 8.–12. apríla 2019
navrhol zaradiť body:
17. 01 Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
projekt: Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
17. 02 Návrh na schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia
prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu
Doplňujúci návrh poslanca OZ Bc. Ľubomíra Capka ohľadne kamerového systému poslanci
OZ nezaradili do programu rokovania druhého zasadnutia OZ. Starosta obce dal o programe
uvedenom v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 17.01 a 17.02 hlasovať. Program
uvedený v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 17.01 a 17.02 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 prvého zasadnutia sa priebežne plní.
5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV. Q 2018
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV.Q 2018 predniesol
poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Peter Štefanco,
pracovník obce. Konštatoval, že príjmy za IV.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových
príjmov boli vo výške 359.182,35,-€ zo schváleného rozpočtu obce 359.702,83,-€ na rok
2018, čo činí plnenie rozpočtu na 99,86 %. Výdavky za IV.Q 2018 vrátane finančných a

kapitálových výdavkov boli vo výške 317.813,79,-€ zo schváleného rozpočtu obce
317.815,99,-€ na rok 2018, čo činí plnenie rozpočtu na 100 %. Zostatok finančných
prostriedkov obce na bankovom účte č.104673517/0900 k 31.12.2018 je 17.530,30,-€, na
bankovom účte č.5039017267/0900 k 31.12.2018 je 48.285,02,-€ a na bankovom účte
č.6609423/5200 k 31.12.2018 je 140,12,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej
pokladnici k 31.12.2018 je 251,54,-€. Zostatok cenín k 31.12.2018 je v hodnote 612,-€
(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 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2018
predniesol poslancom OZ p. Peter Štefanco, pracovník obce. Predmetom inventarizácie bol
dlhodobý hmotný majetok, vlastné imanie, obežný majetok: pohľadávky, záväzky, zúčtovacie
vzťahy medzi subjektami verejnej správy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, finančný
majetok: bankové účty, peňažne prostriedky v hotovosti, ceniny, cenne papiere a platová
inventúra zamestnancov. Záverom správy inventarizačnej komisie je konštatovanie, že
inventarizácia majetku k 31.12.2018 sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne
inventarizačné rozdiely a skutočné stavy inventúrnych súpisov súhlasia so stavom uvedeným
v účtovníctve. Túto správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce
Krajná Bystrá k 31.12.2018 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za
rok 2018
Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za
rok 2018 predniesla poslancom OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Konštatovala,
že v súlade s príslušnými zákonmi boli v priebehu roka 2018 vykonané kontroly podľa plánu
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva. Obec Krajná Bystrá pri výkone samosprávy
v roku 2018 dodržiavala príslušné právne predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom
obce, hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom. Ďalej uviedla, že obec podlieha
nie len kontrole hlavného kontrolóra, ale taktiež kontrole Ministerstva financií SR
prostredníctvom centrálneho informačného systému RISSAM, do ktorého subjekt územnej
samosprávy predkladá finančné a účtovné výkazy ako aj iné údaje v súlade s platnou
legislatívou. Túto informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná
Bystrá za rok 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

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2018
Stanovisko k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2018 predložila poslancom
OZ p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Odborné stanovisko vypracovala na základe
predložených výkazov hospodárenia obce za rok 2018, rozpočtu obce na rok 2018 vrátane
úprav, inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 a záverečného účtu obce za rok 2018, ktorý
bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, v zákonom
stanovenej lehote t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade § 9
ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hospodárenie obce Krajná Bystrá sa riadilo
schváleným rozpočtom na rok 2018, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom ako
prebytkový. Výsledky hospodárenia obce Krajná Bystrá za rok 2018 p. Ľuba Rišková, hlavná
kontrolórka obce odporučila Obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 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
9. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2018
Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2018 predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Záverečný účet obce za rok 2018 bol spracovaný a verejnosti
sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, v zákonom stanovenej lehote t.
j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2018 je navrhnutá vo výške
21.184,56 €. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá, starosta obce navrhol
schváliť záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2018 bez výhrad a schváliť použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške
21.184,56 €. Poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok
2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad a jednohlasne schválili použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 21.184,56 €.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho
parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 oboznámil poslancov OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Túto informáciu o harmonograme organizačno-technického
zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 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

11. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
S preventívnymi a bezpečnostnými predpismi tykajúcimi sa ochrany lesov pred
požiarmi a vypaľovania suchej trávy v jarnom období v roku 2019 oboznámil poslancov OZ
p. Ján Štefanco, starosta obce. Ďalej uviedol, že prostredníctvom obecného rozhlasu
oboznámil občanov s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z ustanovení zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to najmä: mať na
vedomí zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť;
zákaz bezdôvodne vyvolať požiarny poplach alebo privolať jednotku požiarnej ochrany;
dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, plniť
príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany. Usmernenie pre obce o ochrane
lesov pred požiarmi v roku 2019 vydané Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného
zboru vo Svidníku tvorí prílohu tejto zápisnice. Toto usmernenie pre obce o ochrane lesov
pred požiarmi 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
12. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z fondu oprav na zakúpenie a montáž
zachytávačov (zábran) proti zosuvom snehu zo strešných plášťov nájomných bytov 36 b.
j.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov z fondu oprav vo výške 1.850,-€ na
zakúpenie a montáž zachytávačov (zábran) proti zosuvom snehu zo strešných plášťov
nájomných bytov 36 b. j. predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Informoval
poslancov OZ o predbežnej cenovej ponuke a o dvoch variantoch montáže. Predbežnú cenovú
ponuku na snehové zachytávače nám zaslala firma BLACHOTRAPEZ, s.r.o. pobočka
Svidník, ktorá ceny upravila na veľkoobchodné. Cena v prípade, že by sa montovali
zachytávače z obidvoch strán strechy NBD 36 b. j. je 1.841,03 € (variant 1) a v prípade
montáže len z jednej strany strechy je 1.328,92 € (variant 2). Cena montáže by činila cca
400,-€. Poslanci OZ sa zhodli, že bude postačujúca montáž snehových zachytávačov proti
zosuvom snehu len z jednej strany strechy NBD 36 b. j. a rozhodli sa pre variant 2. Tento
predložený návrh schválenia finančných prostriedkov vo výške 1.850,-€ z fondu oprav na
zakúpenie a montáž zachytávačov (zábran) proti zosuvom snehu zo strešných plášťov
nájomných bytov 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
13. Návrh na schválenie plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácií od 1. januára
2019 do 31. decembra 2024
Plán obnovy verejných vodovodov a kanalizácií od 1. januára 2019 do 31. decembra
2024 vypracovaný VVS, a. s. závod Svidník predniesol poslancom OZ p. Ján Štefanco,

starosta obce. Plán obnovy VK a VV v súlade vyhlášky č. 262/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov, na základe jednotlivých kritérií posúdenia stavu verejných vodovodov a verejnej
kanalizácie nie je potrebné v príslušnom období 2019 - 2024 vykonať žiadne opatrenia
v rámci obnovy. Tento predložený návrh plánu obnovy verejných vodovodov a verejnej
kanalizácie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2024 poslanci OZ prerokovali a jednohlasne
schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok
končiaci 31.12.2018 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 31.12.2018 predniesol
poslancom OZ p. Peter Štefanco, pracovník obce. Konštatoval, že podľa správy audítora,
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krajná Bystrá
k 31.decembru 2018 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 31.12.2018 vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2018
Starosta obce predložil poslancom OZ svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za kalendárny rok 2018, ktoré s požadovanými prílohami podal do
podateľne obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 31.03.2019. Poslanci OZ konštatovali, že
starosta obce si splnil svoju zákonnú povinnosť a toto oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov s požadovanými prílohami starostu obce za kalendárny rok
2018 vzali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Návrh na zakúpenie stolov do sály kultúrneho domu
Návrh na zakúpenie stolov do sály kultúrneho domu predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Živnostník p. Martin Ždiňak so sídlom Gen. Svobodu 648/11, 089 01

Svidník, IČO: 40807959 má na predaj 35 ks drevených jedálenských stolov, ktoré sú
v dobrom stave. Cena za jeden jedálenský stôl je 12,-€ s DPH. Celková cena za 35 ks.
jedálenských drevených stolov je 420,-€ s DPH. Tento predložený návrh zakúpenia 35 kusov
drevených jedálenských stolov v celkovej cene 420,-€ s DPH poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 8. – 12. apríla 2019 v obci
Krajná Bystrá
Informáciu o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v termínoch od 8. – 12. apríla
2019 v obci Krajná Bystrá podal poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Prerušenie
distribúcie elektriny súvisí s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Obecný
úrad informoval občanov obce o plánovanej odstávke prostredníctvom obecného rozhlasu,
zverejnenia podrobných informácií na verejnej tabuli a webovom sídle obce. Starosta obce sa
obrátil s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke na poslancov
OZ. Túto informáciu o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v termínoch od 8. – 12.
apríla 2019 v obci Krajná Bystrá vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17.01 Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
projekt: Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ, že na základe podanej žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 zo dňa 19.10.2018, ktorá bola odborne
posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu a po odporúčaní Rady
Environmentálneho fondu, bolo dňa 04.04.2019 Obci Krajná Bystrá doručené oznámenie o
rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 180.000,-€ na projekt: Úprava Hlbokého potoka
v obci Krajná Bystrá. Toto oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu vo výške 180.000,-€ na projekt Úprava Hlbokého potoka v obci
Krajná Bystrá vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17.02 Návrh na schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia
prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 2.000,-€ na rozšírenie verejného
osvetlenia prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu predložil poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce. Návrh odôvodnil nasledovne: V týchto a nasledujúcich dňoch
prebieha v obci oprava a údržba distribučnej sústavy. Starosta obce vstúpil do jednania

s firmou PROENERGS, s.r.o., K Surdoku 8434, 080 01 Prešov, ktorá vykonáva údržbu VO.
Rozšírenie VO by pre obec bolo hospodárne a ekonomické, nakoľko by sa použili staré stĺpy
a taktiež by boli nižšie náklady na samotnú realizáciu. Poslanec OZ Bc. Ľubomír Capko
navrhol nainštalovať jedno LED svietidlo popri miestnej komunikácii ako je zákruta pri moste
k vyšným rómskym obydliam, s čím ostatní poslanci OZ súhlasili. K danému bodu sa vyjadril
aj prítomný občan p. Ján Weiss, ktorý doplnil návrh tým, aby sa pri prácach rozšírenia
verejného osvetlenia nainštalovalo LED osvetlenia na existujúci stĺp verejného osvetlenia pri
autobusovej zastávke na vyšnom konci, pretože nie je tam úplná tma ale prítmie, s čím
poslanci OZ taktiež súhlasili.
Tento predložený návrh schválenia finančných prostriedkov vo výške 2.000,-€ na realizáciu
rozšírenia verejného osvetlenia prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu
a nainštalovanie LED osvetlenia na existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia pri autobusovej
zastávke na vyšnom konci a popri miestnej komunikácii ako je zákruta pri moste k vyšným
rómskym obydliam firmou PROENERGS, s.r.o., K Surdoku 8434, 080 01 Prešov, IČO:
36 693 481 poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Diskusia
V diskusii prítomní svoje príspevky zamerali nasledovne:
 Prítomná pani Mária Cimbová k údržbe kosenia v letnom období a k potrebe výstavby
detského ihriska.
 Poslanec OZ p. Juraj Štefanco sa zameral k čistote cintorínov. Apeloval na obyvateľov
obce, aby sa o hroby svojich pozostalých starali pravidelne v priebehu roka a nie len
v novembri v čase Dušičiek a to z dôvodu, že ľudia na hroboch nechávajú počas
celého roka bez povšimnutia vence, sklenené kahance a iné dekoračné ozdoby, ktoré
za nepriaznivých poveternostných podmienok spôsobujú neporiadok a taktiež
problémy pri údržbe a kosení cintorínov.
 Prítomný pán Ján Gula navrhol vyrezať okrasné stromy pri svojom dome (č.d.17),
pretože vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok spôsobujú neporiadok
z napadaného lístia a tiež podotkol, že nemá vedomie o tom, kto a kedy tieto dreviny
nasadil.
 Prítomný p. Ján Weiss k modernizácií zastávky na vyšnom konci, pýtal sa či by sa
s tým dalo niečo urobiť, lebo zastávka je v dezolátnom stave.
19. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z druhého 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

20. Záver
Keďže program rokovania druhého 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: Ivan Rodák
Ladislav Šamko

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE č. 2/2019
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného
dňa 05.04.2019 o 17:00 hod v sále KSB v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
určuje

A.

1. Pána Ivana Rodáka a pána Ladislava Šamka za overovateľov zápisnice z druhého
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
2. Pracovníka obce pána Petra Štefanca za zapisovateľa zápisnice z druhého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
B.

berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV.Q 2018.
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018.
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za rok 2018.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá
za rok 2018.
5. Informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do
Európskeho parlamentu v roku 2019.
6. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2019 vydané Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku.
7. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná
Bystrá o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2018.
8. Splnenie zákonnej povinnosti a podanie Oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov s požadovanými prílohami starostu obce za kalendárny rok
2018.
9. Informáciu o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v termínoch od 8. - 12. apríla
2019 v obci Krajná Bystrá.
10. Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo
výške 180.000,-€ na projekt Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá.
1.
2.
3.
4.

C.

s ch v a ľ u j e
1. Program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej uvedený
v pozvánke so zmenami: do bodu 17. Plánované prerušenie distribúcie elektriny
v termíne od 8. - 12. apríla 2019 zaradenie bodov:
 17.01 Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na projekt: Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
 17.02 Návrh na schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného
osvetlenia prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu
2. Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 21.184,56 €.

4. Finančné prostriedky vo výške 1.850,-€ z fondu oprav na zakúpenie a montáž
zachytávačov (zábran) proti zosuvom snehu zo strešných plášťov nájomných bytov 36
b. j.
5. Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií od 1. januára 2019 do 31.
decembra 2024 v súlade vyhlášky č. 262/2010 Z. z v znení neskorších predpisov.
6. Zakúpenie 35 kusov drevených jedálenských stolov do sály KSB v celkovej cene 420,€ s DPH od živnostníka p. Martin Ždiňak, Gen. Svobodu 648/11, 089 01 Svidník,
IČO: 40807959.
7. Finančné prostriedky vo výške 2.000,-€ na realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia
prístupovej cesty k obecnému a vojnovému cintorínu, nainštalovanie LED osvetlenia
na existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia pri autobusovej zastávke na vyšnom
konci a popri miestnej komunikácii ako je zákruta pri moste k vyšným rómskym
obydliam firmou PROENERGS, s. r. o., K Surdoku 8434, 080 01 Prešov, IČO: 36 693
481.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

