ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
21.06.2020 o 13:00 hod v kancelárii obecného úradu v Krajnej Bystrej
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Kontrola plnenia uznesenia
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov
v rómskom osídlení v obci Krajná Bystrá“ a návrhu postupu vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209, prostredníctvom podaktivity národného
projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení dodatku k zmluve
o spolupráci
7. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2020
8. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
9. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
10. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci
31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019
12. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019
13. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu
14. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu č. 1/2020
15. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2020
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok
2020
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril
a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ. Zo
šiesteho zasadnutia OZ sa z rodinných dôvodov ospravedlnili poslanec Bc. Ľubomír Capko
a hlavná kontrolórka p. Ľuba Rišková. Konštatoval, že je osemdesiatpercentná účasť
poslancov OZ a OZ je uznášania schopné.

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 p. Ladislav Šamko.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Schválenie programu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá
Návrh na schválenie programu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá uvedený v pozvánke predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Starosta obce dal o programe uvedenom v pozvánke hlasovať. Program uvedený v pozvánke
bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, 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 uznesenia z piateho zasadnutia bolo splnené.
5. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
S preventívnymi a bezpečnostnými predpismi tykajúcimi sa ochrany lesov pred požiarmi
a vypaľovania suchej trávy v jarnom období v roku 2020 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 2020 vydané Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo
Svidníku tvorí prílohu tejto zápisnice. Toto usmernenie pre obce o ochrane lesov pred
požiarmi v roku 2020 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov
v rómskom osídlení v obci Krajná Bystrá“ a návrhu postupu vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
ITMS2014+ kód: 312051Y209, prostredníctvom podaktivity národného projektu
„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení dodatku k zmluve o spolupráci
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov, že dňa 21.02.2020 bol obci Krajná
Bystrá doručený list s návrhom dodatku k zmluve o spolupráci pre podaktivitu „Asistencia pri
vysporiadaní pozemkov“ pre národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov
k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+
kód: 312051Y209. Na základe výsledkov analýzy skutkového a právneho stavu pozemkov
nachádzajúcich sa v rómskom osídlení v našej obci v rámci zákazky „Identifikácia
skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach“
Ministerstvo vnútra SR, organizačná zložka: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity dospel k záveru, že sa v obci Krajná Bystrá nachádzajú pozemky, ktoré by bolo
vhodné vysporiadať v rámci podaktivity „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ národného
projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+. Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť
dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-018-2018/000768-121 za účelom
poskytovania služieb zákazky, ktorá zahŕňa vypracovanie potrebných geometrických plánov,
znaleckých posudkov, zmlúv o prevode nehnuteľnosti, zámenných zmlúv, prípadne
nájomných zmlúv a súvisiacich úkonov (napr. osvedčenie podpisov). Úkony v rámci 3
podaktivity národného projektu sú financované z NP PVP OsMRK, objednávky predkladá
MV SR/ÚSVRK po spolupráci s užívateľom. Ďalej starosta obce uviedol, že ako výsledok
prerokovania analýzy by mal byť vyslovený súhlas s navrhovaným postupom
a vysporiadaním pozemkov cez NP PVP OsMRK. Návrh vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v obci Krajná Bystrá na základe analýzy „Identifikácie skutkového
a právneho stavu pozemkov v rómskom osídlení v obci Krajná Bystrá“ v rámci národného
projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkov v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+ kód 312051Y209 prostredníctvom
podaktivity národného projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení dodatku č. 3
k Zmluve o spolupráci č. USVRK-018-2018/000768-121 poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za 1. Q 2020
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2020 predniesol poslancom
OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Peter Štefanco, pracovník
obce. Konštatoval, že príjmy za I.Q 2020 vrátane finančných a kapitálových príjmov boli vo
výške 163.419,22,-€ zo schváleného rozpočtu obce 406.497,62,-€ na rok 2020, čo činí plnenie
rozpočtu na 40,20 %. Výdavky za I.Q 2020 vrátane finančných a kapitálových výdavkov boli
vo výške 114.354,04,-€ zo schváleného rozpočtu obce 386.769,62,-€ na rok 2020, čo činí
plnenie rozpočtu na 29,57 %. Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte
č.104673517/0900 k 31.03.2020 je 48.360,91,-€, na bankovom účte č.5039017267/0900
k 31.03.2020 je 28.672,23,-€ a na bankovom účte č.6609423/5200 k 31.03.2020 je
22.890,25,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej pokladnici k 31.03.2020 je 415,45,€. Zostatok cenín k 31.03.2020 je v hodnote 828,-€ (jedálne kupóny). Plnenie čerpania

rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto zápisnice. Túto informatívnu
správu vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2019
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 31.12.2019 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 31.12.2019 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za
rok 2019
Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za
rok 2019 predniesol poslancom OZ p. Peter Štefanco, pracovník obce. Konštatoval, že podľa
správy hlavnej kontrolórky boli v súlade s príslušnými zákonmi v priebehu roka 2019
vykonané kontroly podľa plánu schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva. Obec
Krajná Bystrá pri výkone samosprávy v roku 2019 dodržiavala príslušné právne predpisy pri
hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a efektívne nakladala s týmto
majetkom. Ďalej uviedol, 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 2019 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok
končiaci 31.12.2019 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 31.12.2019 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 2019 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 31.12.2019 vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok
2019
Stanovisko k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019 predložil poslancom
OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Odborné stanovisko vypracované hlavnou kontrolórkou
obce p. Ľubou Riškovou na základe predložených výkazov hospodárenia obce za rok 2019,
rozpočtu obce na rok 2019 vrátane úprav, inventarizácie majetku obce k 31.12.2019 a
záverečného účtu obce za rok 2019, 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 2019, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom ako prebytkový. Výsledky hospodárenia obce Krajná
Bystrá za rok 2019 p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce odporučila Obecnému
zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce Krajná Bystrá za rok 2019 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019
Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2019 predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Záverečný účet obce za rok 2019 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 2019 je navrhnutá vo výške
35.249,95 €. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá, starosta obce navrhol
schváliť záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2019 bez výhrad a schváliť použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške
35.249,95 €. Poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad a jednohlasne schválili použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 35.249,95 €.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu
Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu predložil poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce. Podrobne oboznámil poslancov OZ s materiálom na zasadnutie
k bodu 13, s celkovou výškou rezervného fondu, ktorá predstavuje sumu 42.477,57 € ako aj
použitím prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 32.448,69 a na
bežné výdavky vo výške 10.028,88 €. Materiál na zasadnutie k bodu 13 obsahuje: konkrétny
návrh na uznesenie, indikatívne rozdelenie výnosu DPFO na základe mesačnej prognózy
KRZZ – odhad Výboru pre daňové prognózy 2020/04 a dôvodovú správu. Návrh na
schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 42.477,57 € na
kapitálové a bežné výdavky poslanci OZ jednohlasne schválili. Materiál na zasadnutie k bodu
13 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu č. 1/2020
Odborné stanovisko k úprave rozpočtu obce č. 1/2020 na rok 2020, vypracované
hlavnou kontrolórkou obce predniesol poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Poslanci
OZ odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu č.1/2020 na rok 2020 vzali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2020
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č.1/2020 na rok 2020 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 2020 úpravou
rozpočtu č.1/2020 podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek, ktorá tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4(Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2.
polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok
2020 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 2020, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice poslanci OZ jednohlasne schválili.

Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Rôzne
a) Rekonštrukcia a modernizácia obecnej kuchyne
Dňa 15.04.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov Obecného
zastupiteľstva a starostu obce Krajná Bystrá v súvislosti z havarijným stavom
priestorov obecnej kuchyne. Po tvaromiestnej obhliadke sa poslanci OZ spoločne
zhodli na nevyhnutnej potrebe rekonštrukcie priestorov obecnej kuchyne
a zároveň súhlasili, aby starosta obce p. Ján Štefanco podnikol potrebné kroky
k riešeniu havarijného stavu.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí s projektantkou, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19.06.2020 na obecnom úrade. Dôvodom stretnutia bola
obhliadka priestorov a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcie
a modernizácie obecnej kuchyne“, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Taktiež
oboznámil poslancov OZ s ďalším postupom pri vypracovaní projektovej
dokumentácie. Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu starostu obce o stretnutí
s projektantkou, predmetom ktorého bola obhliadka priestorov, vypracovanie
projektovej dokumentácie „Rekonštrukcie a modernizácie obecnej kuchyne“ a
ďalší postup pri jej vypracovaní.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Multifunkčné ihrisko
V súvislosti s výstavbou Multifunkčného ihriska starosta obce p. Ján Štefanco
oboznámil poslancov OZ s termínom protokolárneho prevzatie staveniska
zhotoviteľom stavby SPORT SERVICE, s. r. o., ktoré je naplánované na pondelok
22.06.2020. V dôsledku nepriaznivého počasia a premočenia pôdy dôjde k posunu
pôvodného termínu začatia stavebných prác o tri až štyri týždne. Túto informáciu
vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Povodňová situácia v obci Krajná Bystrá
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ o povodňovej situácii
v obci Krajná Bystrá. Dňa 19.6.2020 o 17:00 hod. bol vyhlásený III. stupeň PA v
dôsledku prietrže mračien, ktorá spôsobila prívaly vody z okolitých lesov,
následkom čoho boli zaplavené rodinné domy, pivnice, okolie nájomných bytov
nižšieho štandardu, kôlne na drevo, verejná kanalizácia, boli poškodené ploty a
taktiež došlo k zaneseniu koryta nánosom a k zosuvu pôdy na vodnom toku.

V sobotu v ranných hodinách bol odvolaný III. stupeň PA a vyhlásený II. stupeň
PA až do odvolania, nakoľko sa situácia stabilizovala. Za prítomnosti starostu
obce, pracovníkov OcÚ, výjazdovej skupiny odboru krízového riadenia
a úsekového technika Správy povodia Bodrogu bola vykonaná rekognoskácia
terénu jednotlivých postihnutých miest záplavami. Ďalej starosta informoval, že
v najbližších dňoch budú vykonané opatrenia na odstránenie aktuálnej
povodňovej situácie pracovníkmi Správy povodia Bodrogu a to vyčistenie koryta
vodného toku od nánosov, úprava a spevnenie poškodeného brehu lomovým
kameňom. Taktiež bola adresovaná požiadavka na VVS, a. s. zabezpečiť
vyčistenie a plynulé odvádzanie odpadových vôd verejnej kanalizácie v obci
z dôvodu jej znečistenia naplaveninami a požiadavka na VSD, a. s. o predídení
nepriaznivej situácie tykajúcej sa narušenia stĺpov VN z dôvodu zosuvu pôdy
v blízkosti Hlbokého potoka, územím ktorého vedie trasa VN k nájomným bytom.
Túto informáciu o povodňovej situácii v obci Krajná Bystrá vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Zámer o odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ, že ho v súvislosti
s odpredajom pozemku parcely E-KN č. 96 o výmere 968 m2 v spoluvlastníckom
podiele 13/48 oslovil MUDr. Peter Breznoščák. Jedná sa o pozemok pod miestnou
komunikáciou, ktorá vedie k budove Obecného úradu. Ďalej uviedol, že je aj
v záujme Obce Krajná Bystrá tento pozemok majetkovo právne vysporiadať
a vstúpiť do jednania s vlastníkmi danej nehnuteľnosti. Poslanci OZ sa predbežne
zhodli v názore, že súhlasia s tým, aby sa odkúpil pozemok do majetku obce,
avšak v súčasnosti obec nemá k dispozícií dostatok finančných prostriedkov
z dôvodu prebiehajúcej investičnej výstavby, a preto navrhli sa touto požiadavkou
zaoberať až v budúcom roku. Poslanci OZ vzali na vedomie zámer o odkúpenie
pozemku pod miestnou komunikáciou do majetku obce.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a keďže neboli žiadne diskusné príspevky zo strany
prítomných poslancov OZ, diskusiu ukončil.
19. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo šiesteho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján Štefanco,
starosta obce, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dávid Ferenc, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0

Zdržal sa: 0
20. Záver
Keďže program rokovania šiesteho 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, v. r.
Ladislav Šamko, v. r.

Ján ŠTEFANCO, v. r.
starosta obce

Zapisovateľ: Peter Štefanco, v. r.

UZNESENIE č. 6/2020
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného
dňa 21.06.2020 o 13:00 hod v kancelárii obecného úradu v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

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

B.

berie na vedomie
1. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2020 vydané Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku.
2. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2020.
3. Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2019.
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá za rok 2019.
5. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná
Bystrá o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2019.
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok
2019.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce č. 1/2020 na rok 2020.
8. Informáciu starostu obce o stretnutí s projektantkou, predmetom ktorého bola
obhliadka priestorov, vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcie
a modernizácie obecnej kuchyne“ a ďalší postup pri jej vypracovaní.
9. Informáciu o prevzatí staveniská a začatí stavebných prác na zákazke: „Krajná Bystrá
– Multifunkčné ihrisko“.
10. Informáciu o povodňovej situácii v obci Krajná Bystrá .
11. Zámer o odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou do majetku obce.

C.

s ch v a ľ u j e
1. Program šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá uvedený
v pozvánke.
2. Návrh vysporiadania pozemkov dotknutého územia v obci Krajná Bystrá na základe
analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom osídlení
v obci Krajná Bystrá“ v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209 prostredníctvom podaktivity národného
projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení dodatku č. 3 k Zmluve
o spolupráci č. USVRK-018-2018/000768-121.
3. Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 35.249,95 €.

5. Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na zákazku
stavby: „Krajná Bystrá – Multifunkčné ihrisko“ vo výške 32.448,69 €.
6. V súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, konkrétne na
„Rekonštrukciu spoločných priestorov v budove Obecného úradu“ – práce naviac
vo výške 10.028,88 €.
7. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2020 úpravou rozpočtu č. 1/2020 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2020.

Ján ŠTEFANCO, v. r.
starosta obce

