ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
16.08.2019 o 18:30 hod v sále KSB v Krajnej Bystrej
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Kontrola plnenia uznesenia
Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2019
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č.1/2019
Návrh na schválenie smernice č. 1/2019 upravujúcej postup obce ako verejného
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok
2019
9. Zadefinovanie rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu.
10. Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu
detského ihriska v rámci opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – Výzva
MAS
11. Návrh na schválenie územia CKN parcely č. 54 v k. ú. Krajná Bystrá na výstavbu
detského ihriska
12. Informatívna správa o priebehu verejného obstarávania na zákazku „Úprava Hlbokého
potoka v obci Krajná Bystrá“
13. Informácia o podaní žiadosti o príspevok na akciu „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie v obci Krajná Bystrá z rozpočtu rezervy vlády SR
14. Návrh na schválenie vydania publikácie o obci Krajná Bystrá
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie tretieho 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 Bc. Ľubomír Capko.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Schválenie programu tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá
Návrh na schválenie programu tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Do bodu 13. Informácia
o podaní žiadosti o príspevok na akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krajná
Bystrá z rozpočtu rezervy vlády SR navrhol zaradiť body:
 13.01 Informatívna správa o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
 13.02 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná
Bystrá na roky 2019-2026
 13.03 Návrh na navýšenie finančných prostriedkov z fondu oprav na dodávku a
montáž snehových zachytávačov-dvojrady proti zosuvom snehu zo strešných
plášťov NBD 36 b. j.
Starosta obce dal o programe uvedenom v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 13.01,
13.02 a 13.03 hlasovať. Program uvedený v pozvánke so zmenami zaradenia bodov 13.01,
13.02 a 13.03 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 druhého zasadnutia sa priebežne plní.
5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2019
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2019 predniesol
poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Peter Štefanco,
pracovník obce. Konštatoval, že príjmy za I. polrok 2019 vrátane finančných a kapitálových
príjmov boli vo výške 187.207,03,-€ zo schváleného rozpočtu obce 342.269,00,-€ na rok
2019, čo činí plnenie rozpočtu na 54,70 %. Výdavky za I. polrok 2019 vrátane finančných a
kapitálových výdavkov boli vo výške 171.451,76,-€ zo schváleného rozpočtu obce
315.874,00,-€ na rok 2019, čo činí plnenie rozpočtu na 54,28 %. Zostatok finančných
prostriedkov obce na bankovom účte č.104673517/0900 k 30.06.2019 je 9.353,44,-€, na
bankovom účte č.5039017267/0900 k 30.06.2019 je 47.952,71,-€ a na bankovom účte
č.6609423/5200 k 30.06.2019 je 92,12,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej

pokladnici k 30.06.2019 je 1.009,68,-€. Zostatok cenín k 30.06.2019 je v hodnote 180,-€.
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. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2019
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č.1/2019 na rok 2019 podľa jednotlivých
príjmových a výdavkových položiek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2019 úpravou
rozpočtu č.1/2019 podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek, ktorá tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na schválenie smernice č. 1/2019 upravujúcej postup obce ako verejného
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
Návrh na schválenie smernice č. 1/2019 upravujúcej postup obce ako verejného
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Smernica komplexne upravuje povinnosti obce a postup obce pri uplatnení zákona o verejnom
obstarávaní pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných
prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov a podrobne upravuje postup obce pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska. Návrh smernice
č. 1/2019 upravujúcej postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok
2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok
2019 vypracovaní p. Ľubicou Riškovou predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta
obce. K návrhu zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2019, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Zadefinovanie rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu
Návrh na schválenie zadefinovania kompetencií starostu obce vykonávať zmeny
rozpočtu, predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. V zmysle § 11 ods. 4b)
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet obce. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
starosta. V prípade, že starosta má kompetencie na zmeny rozpočtu, nie je potrebné pre každú
zmenu zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva a čakať na jeho schválenie, príp.
neschválenie. Dôvodom posunu kompetencie je časové hľadisko, teda potreba operatívneho
riešenia a zabezpečenia konkrétnych úloh, na ktoré je potrebné zabezpečiť finančné
prostriedky zmenou rozpočtu. Z dôvodu zachovania procesu kontroly a transparentnosti je
starosta obce zaviazaný informovať obecné zastupiteľstvo o vykonaných zmenách v rámci
udelenej právomoci na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jednoznačný rozsah
kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu je zadefinovaný v návrhu uznesenia
(materiál na zasadnutie), ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložený návrh na schválenie
zadefinovania rozsahu kompetencií starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu ako aj
povinnosť informovať OZ o vykonaných zmenách rozpočtu v rámci udelenej právomoci
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 nenávratného finančného príspevku na výstavbu
detského ihriska v rámci opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – Výzva MAS
Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe Výzvy
MAS v pôsobnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ako poskytovateľa zastúpeného
miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Dukla (MAS) z Programu rozvoja vidieka
SR 2014-2020 v rámci opatrenia 7.4. sa týka výstavby detského ihriska v obci Krajná Bystrá.
Intenzita finančnej pomoci je 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR. Výška dotácie na 1 projekt (1 obec)
je stanovená MAS vo výške 14.800,-€. Spôsob financovania projektu je refundáciou, prípadne
možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% opravných výdavkov, čo
znamená, že obec musí projekt financovať z vlastných zdrojov alebo formou krátkodobého
úveru a následne požiadať o refundáciu. Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ, že
prostredníctvom emailu nezáväzne oslovil firmu zaoberajúcu sa realizáciou detských ihrísk
o vizualizáciu zostavy detského ihriska a cenovej ponuky v sume cca 17.000,-€. Z dôvodu
väčšieho sortimentu detských prvkov poslanci OZ navrhli schváliť finančné prostriedky aj
z rozpočtu obce vo výške 4.000,-€ na výstavbu detského ihriska. Poslanci OZ jednohlasne
súhlasia s podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu
detského ihriska a schvaľujú finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 4.000,-€ na
výstavbu detského ihriska.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Návrh na schválenie územia CKN parcely č. 54 v k.ú. Krajná Bystrá na výstavbu
detského ihriska
V nadväznosti na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
výstavbu detského p. Ján Štefanco, starosta obce predložil návrh na schválenie pozemku
zastavaná plocha a nádvorie parcely KN-C č. 54 v k.ú. Krajná Bystrá zapísanej na LV č. 1,
o výmere 779 m2 pre investičný zámer výstavby detského ihriska v areáli obecného úradu.
Poslanci OZ jednohlasne schválili pozemok parcely KN-C č. 54 v k.ú. Krajná Bystrá
zapísanej na LV č. 1 o výmere 779 m2, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Krajná Bystrá
pre investičný zámer výstavby detského ihriska v areáli obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Informatívna správa o priebehu verejného obstarávania na zákazku „Úprava
Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
Informatívnu správu o priebehu verejného obstarávania na zákazku „Úprava Hlbokého
potoka v obci Krajná Bystrá“ podal poslancom OZ p. Peter Štefanco. Túto informatívnu
správu o priebehu verejného obstarávania na zákazku „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
13. Informácia o podaní žiadosti o príspevok na akciu „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie v obci Krajná Bystrá z rozpočtu rezervy vlády SR
V súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády SR v okrese Svidník, ktoré sa uskutoční
17.9.2019 bola obci dňa 29.7.2019 zo strany Okresného úradu Svidník doručená e-mailová
žiadosť o zaslanie žiadosti o príspevok z rozpočtu rezervy vlády SR pre okres Svidník. Obec
Krajná Bystrá dňa 09.08.2019 podala na Okresný úrad Svidník žiadosť o príspevok na akciu
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá. Zámer použitia finančných
prostriedkov na rekonštrukciu miestnej komunikácie je v žiadosti uvedený na základe
podnetov od občanov na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zámer
použitia finančných prostriedkov je ešte stále možné zmeniť, v prípade ak by poslanci OZ
s daným zámerom nesúhlasili. Poslanci OZ nemali žiadne námietky voči zámeru použitia
podanej žiadosti a túto informáciu vzali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13.01 Informatívna správa o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Informatívnu správu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 podal
poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Obci Krajná Bystrá bola pridelená dotácia vo
výške 37.000,-€ na výstavbu multifunkčného ihriska. Ďalej informoval, že obec podpísala
zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s poskytovateľom dotácie
Úradom vlády Slovenskej Republiky a taktiež už boli poukázané finančné prostriedky na
bankový účet obce. Túto informatívnu správu o schválení žiadosti a poskytnutí finančných
prostriedkov vo výške 37.000,-€ na výstavbu multifunkčného ihriska vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13.02 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná Bystrá
na roky 2019-2026
Starosta obce p. Ján Štefanco oboznámil poslancov OZ o tom, že je potrebné dať
vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná Bystrá na roky 20192026. Ďalej uviedol, že ide o strategický dokument na najbližších 5-7 rokov tykajúci sa
ekonomických, sociálnych, športových a iných záujmov rozvoja obce. PHSR je otvorený
dokument, čo znamená, že je možné ho dopĺňať, aktualizovať, avšak je znovu potrebné jeho
schválenie Obecným zastupiteľstvom. Zväčša realizácia projektov zo štrukturálnych fondov
ako aj z iných štátnych zdrojov je podmienená dokladovaním PHSR pre získanie finančnej
podpory resp. dotácie pri rôznych výzvach. PHSR je potrebné dokladovať aj k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na výstavbu detského ihriska. V spolupráci s miestnou
akčnou skupinou Občianske združenie Dukla (MAS), nakoľko viaceré obce nemajú platný
PHSR je teraz možnosť pre našu obce dať vypracovať PHSR cenovo východnejšie. Cena za
vypracovanie PHSR je cca 362,-€. Tento predložený návrh vypracovanie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná Bystrá na roky 2019 – 2026 súkromnou
firmou v cene 362,-€ poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13.03 Návrh na navýšenie finančných prostriedkov z fondu oprav na dodávku a montáž
snehových zachytávačov- dvojrady proti zosuvom snehu zo strešných plášťov NBD 36
b.j.
Návrh na navýšenie finančných prostriedkov z fondu oprav vo výške 612,-€ na dodávku
a montáž snehových zachytávačov-dvojrady proti zosuvom snehu zo strešných plášťov NBD
36 b.j. predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Obec oslovila s cenovou
ponukou štyri spoločnosti. Poslanci OZ sa rozhodli pre cenovú ponuku od spoločnosti
TESSPO s.r.o. v sume 2.461,28 € a pre dvojrady na základe vyššej únosnosti, doby životnosti
a odborne a kvalitne prevedených klampiarskych, pokrývačských prác uvedenou firmou na
chráme sv. Michala v obci Krajná Bystrá. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov

z fondu oprav vo výške 612,-€ na dodávku a montáž zachytávačov-dvojrady proti zosuvom
snehu zo strešných plášťov na základe celkovej cenovej ponuky od spoločnosti TESSPO s.r.o.
v sume 2.461,28 € poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Návrh na schválenie vydania publikácie o obci Krajná Bystrá
Návrh na schválenie vydania publikácie o obci Krajná Bystrá predložil poslancom OZ
starosta obce p. Ján Štefanco. Mgr. Peter Ignác oslovil našu obec s ponukou na spoluprácu
vydania knižnej publikácie o histórií obce Krajná Bystrá na podnet toho, že je dostatok
informácií a potrebných materiálov o našej obci a tiež by kniha plnila úlohu reprezentačnej
publikácie. Odmena za spracovanie (napísanie) knižnej publikácie o histórií obce v sume
1.190,-€, náklady spojené so spracovaním publikácie vo výške 350,-€. Samotnú tlač
publikácie by obec zabezpečila prostredníctvom komerčnej tlačiarne z vlastných zdrojov,
sponzorských darov ako aj z dotácie v oblasti kultúry na vydávanie publikácií. Tento
predložený návrh na schválenie vydania publikácie o obci Krajná Bystrá a finančné
prostriedky na spracovanie publikácie a náklady spojené so spracovaním publikácie v
celkovej výške 1.550,-€ z rozpočtu obce poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 (Dávid Ferenc, Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k výstavbe detského ihriska,
a taktiež do budúcna k potrebe oplotenia detského ihriská z dôvodu znemožnenia vstupu psov
a iných zvierat na detské ihrisko a tiež s cieľom, že oplotenie bude spĺňať základnú funkciu:
zabrániť a chrániť ihrisko pred vandalizmom a jeho úmyselným poškodením cudzími
osobami. Poslanec OZ p. Ivan Rodák sa vyjadril k potrebe vyčistenia koryta vodného toku
pod mostom pri rodinnom dome č. 21, na čo starosta obce p. Ján Štefanco zareagoval, že už
vstúpil do jednania s riaditeľom slovenskej správy ciest ohľadne obhliadky, kontrolného dňa
a odstránenia nánosov pod mostom, taktiež konštatoval, že je tam veľmi obmedzený prístup
pre dopravnú techniku.
16. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z tretieho 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

17. Záver
Keďže program rokovania tretieho 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
Bc. Ľubomír Capko

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

Zapisovateľ: Peter Štefanco

UZNESENIE č. 3/2019
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného
dňa 16.08.2019 o 18:30 hod v sále KSB v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

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

B.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2019 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek.
2. Informáciu o priebehu verejného obstarávania na zákazku „Úprava Hlbokého potoka
v obci Krajná Bystrá“.
3. Informáciu o podaní žiadosti o príspevok na akciu „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie v obci Krajná Bystrá“.
4. Informatívnu správu o schválení žiadosti a poskytnutí finančných prostriedkov vo
výške 37.000,-€ na výstavbu multifunkčného ihriska v rámci podpory rozvoja športu
na rok 2019 z Úradu vlády Slovenskej republiky.

C.

súhlasí
1. S podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške
14.800,00 € na projekt: ,,Výstavba detského ihriska v obci Krajná Bystrá“ na základe
výzvy MAS v pôsobnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ako poskytovateľa
zastúpeného miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Dukla (MAS)
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci opatrenia 7.4. Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
vlády Slovenskej republiky v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

D.

s ch v a ľ u j e
1. Program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený
v pozvánke so zmenami: do bodu 13. Informácia o podaní žiadosti o príspevok na
akciu Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá z rozpočtu rezervy
vlády SR zaradenie bodov:
 13.01 Informatívna správa o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
 13.02 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná
Bystrá na roky 2019-2026
 13.03 Návrh na navýšenie finančných prostriedkov z fondu oprav na dodávku
a montáž snehových zachytávačov-dvojrady proti zosuvom snehu zo strešných
plášťov NBD 36 b.j.

2. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2019 úpravou rozpočtu č. 1/2019 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek.
3. Smernicu č. 1/2019 upravujúcu postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní
zákaziek.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2019.
5. Starostovi obce v zmysle §11 ods. 4b) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať
zmeny v rozpočte v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
nasledovne:
 Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky do výšky 10.000,-€ ročne,
 Povolené prekročenia a viazanie príjmov do výšky 10.000,-€ ročne.
 Povolené prekročenie a viazanie výdavkov do výšky 10.000,-€ ročne.
 Povolené prekročenia a viazanie finančných operácií do výšky 5.000,-€ ročne,
 Úpravu funkčnej klasifikácie výdavkov v zmysle platnej vyhlášky Štatistického
úradu, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia verejnej správy.
6. Finančné prostriedky vo výške 4.000,-€ na výstavbu detského ihriska v obci Krajná
Bystrá z rozpočtu obce.
7. Pozemok zastavaná plocha a nádvorie parcely KN-C č. 54 v k.ú. Krajná Bystrá
zapísanej na LV č. 1 o výmere 779 m2, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Krajná
Bystrá pre investičný zámer výstavby detského ihriska v areáli obecného úradu.
8. Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajná Bystrá na
roky 2019-2026 súkromnou firmou v cene 362,-€.
9. Navýšenie finančných prostriedkov z fondu oprav vo výške 612,-€ na dodávku
a montáž zachytávačov-dvojrady proti zosuvom snehu zo strešných plášťov na
základe celkovej cenovej ponuky v sume 2.461,28 € od spoločnosti TESSPO s.r.o.,
Duklianska 641/5, 089 01 Svidník, IČO:36497886.
10. Finančné prostriedky vo výške 1.550,-€ na spracovanie (napísanie) publikácie
o histórii obce Krajná Bystrá a na náklady spojené so spracovaním publikácie.
E.

ukladá
1. Starostovi obce informovať obecné zastupiteľstvo o vykonaných zmenách rozpočtu
v rozsahu jeho kompetencií na najbližšom zasadnutí.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

