ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
12.12.2020 o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej
Prítomní:

Ján Štefanco – starosta obce
Juraj Štefanco – zástupca starostu obce
Ivan Rodák – poslanec OZ
Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ
Ladislav Šamko – poslanec OZ

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 2/2020
6. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 2/2020
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023
8. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023
9. Návrh na schválenie Úpravy č. 1 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
10. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2020
11. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2020
12. Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ –
Opatrenie č.2
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Rokovanie desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril
a viedol p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ.
Z desiateho zasadnutia OZ sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil poslanec Dávid Ferenc.
Starosta obce konštatoval, že účasť poslancov OZ je osemdesiatpercentná a OZ je uznášania
schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený pracovník obce Mgr. Marián Pokorný. Za
overovateľov zápisnice boli určení p. Juraj Štefanco a p. Ivan Rodák.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Schválenie programu desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá
Návrh na schválenie programu desiateho 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 (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 uznesenia z deviateho zasadnutia aj predošlých zasadnutí boli splnené
v plnom rozsahu.
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 2/2020
S návrhom na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 2/2020 na rok 2020 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek poslancov OZ oboznámil Mgr. Marián
Pokorný, administratívny pracovník obce. Poslanci jednohlasne schválili Úpravu rozpočtu
obce Krajná Bystrá č. 2/2020. Schválený návrh úpravy rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 2/2020
Hlavná kontrolórka obce p. Ľuba Rišková predniesla poslancom OZ svoje odborné
stanovisko k úprave rozpočtu obce č. 2/2020. Poslanci OZ odborné stanovisko HK k úprave
rozpočtu č. 2/2020 na rok 2020 vzali na vedomie. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu
obce č. 2/2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2021 - 2023
S návrhom na schválenie rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023 poslancov
OZ oboznámil Mgr. Marián Pokorný, administratívny pracovník obce. Poslanci OZ Rozpočet
obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023 jednohlasne schválili. Schválený návrh rozpočtu
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2021,
s výhľadom na roky 2022 – 2023 poslancom OZ predložila p. Ľuba Rišková, hlavná
kontrolórka obce. Poslanci OZ odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Krajná Bystrá na roky
2021 – 2023 vzali na vedomie. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2021-2023
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh na schválenie Úpravy č. 1 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
S návrhom Úpravy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslancov OZ
oboznámil p. Ján Štefanco, starosta obce. Návrh Úpravy č. 1 VZN č. 1/2019 bol zverejnený
na webovom sídle obce a na úradnej tabuli dňa 20.11.2020. Žiadne písomné pripomienky
k návrhu neboli doručené. Zmena sa týka držiteľov preukazov ZŤP/ŤZP, ktorí boli od
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodení. Úpravou VZN už od
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebudú oslobodení a obec im ako
poplatníkom po preukázaní sa preukazom ZŤP/ŤZP zníži poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady o 40%.
Tento predložený návrh Úpravy č. 1 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2021
poslanci OZ jednohlasne schválili. Návrh Úpravy č.1 VZN č. 1/2019 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2020
Návrh na schválenie odmeny poslancom OZ za rok 2020 predložil poslancom OZ p.
Ján Štefanco, starosta obce.
Odmeny (brutto) poslancov OZ za rok 2020:

Juraj Štefanco (zástupca)
600,- €

Ivan Rodák
350,- €

Bc. Ľubomír Capko
250,- €

Dávid Ferenc
150,- €

Ladislav Šamko
350,- €
Poslanec Bc. Ľubomír Capko sa vyjadril, že za svoju prácu neočakáva žiadnu finančnú
odmenu.
Tento predložený návrh odmeny poslancom OZ za rok 2020 poslanci OZ schválili.
Hlasovanie:
Za: 3 (Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 1 (Bc. Ľubomír Capko)
Zdržal sa: 0

11. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2020
Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2020 v zmysle § 18c
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil
poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Návrh výšky odmeny v zmysle vyššie
uvedeného zákona starosta obce ponechal na poslancov OZ, ktorí sa spoločne zhodli na
odmene vo výške 30% celoročného platu hlavnej kontrolórky obce za rok 2020.
Návrh odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2020 vo výške 30% mesačného
navýšenia poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ Opatrenie č. 2
ÚPSVaR dňa 01.10.2020 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v rámci
projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ Aktivita č. 3 „Podpora zamestnávania UoZ“. Starosta obce
oboznámil poslancov OZ s podmienkami projektu a poslancov OZ informoval o tom, že obec
Krajná Bystrá už má s ÚPSVaR Bardejov podpísanú dohodu o poskytnutí finančných
prostriedkov v zmysle projektu na vytvorenie 1 pracovného miesta s určitou dobou trvania 9
mesiacov a finančné prostriedky už boli ÚPSVaR prevedené na obecný účet.
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vytvorením 1 pracovného miesta s určitou dobou
trvania 9 mesiacov a taktiež súhlasili s finančnou spoluúčasťou vo výške 15% z CCP
zamestnanca po dobu 6 mesiacov a následným udržaním pracovného miesta po dobu
najmenej 3 mesiacov.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Diskusia
V diskusii poslanec OZ Ladislav Šamko upozornil na nedostatky pri výmene
vstupných dverí na 36 NBJ. Starosta obce p. Ján Štefanco zareagoval, že obec o uvedených
nedostatkoch už vie a vstúpi do jednania s dodávateľom prác, aby sa vady čím skôr odstránili,
nakoľko záručná doba je 24 mesiacov a v súlade so zmluvou o dielo č. 30072020 za vady, na
ktoré sa vzťahuje záruka zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky.
Starosta obce p. Ján Štefanco poslancom navrhol zakúpenie 2 smetných nádob na
plasty a 2 smetných nádob na sklo, ktoré by boli umiestnené pri novom a starom cintoríne,
aby sa znížila záťaž veľkoobjemového kontajnera a zároveň sa zlepšila recyklácia odpadu
z cintorínov. Poslanci navrhli zakúpiť jeden kontajner na plasty a jeden kontajner na sklo
a umiestniť ich pri vstupe na nový cintorín.
14. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z desiateho zasadnutia OZ poslancom OZ prečítal p. Ján Štefanco,
starosta obce a poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Záver
Keďže program rokovania desiateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zo strany
poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a dotazy, starosta obce p. Ján Štefanco
poďakoval prítomným za spoluprácu a účasť na tomto ale aj všetkých zasadnutiach OZ ktoré
sa tento rok konali a zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia: Juraj Štefanco
Ivan Rodák

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný

UZNESENIE č. 10/2020
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného
dňa 12.12.2020 o 18:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

určuje
1. Pána Juraja Štefanca a p. Ivana Rodáka za overovateľov zápisnice z desiateho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.
2. Pracovníka obce Mgr. Mariána Pokorného za zapisovateľa zápisnice z desiateho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej.

B.

berie navedomie
1. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 2/2020
2. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

C. s c h v a ľ u j e
1. Program desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej uvedený
v pozvánke.
2. Úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 2/2020
3. Rozpočet obce Krajná Bystrá na roky 2021 – 2023 podľa jednotlivých príjmových
a výdavkových položiek
4. Úpravu č. 1 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. Odmeny (brutto) poslancom OZ za rok 2020 nasledovne:
- Juraj Štefanco
600,- €
- Ivan Rodák
350,- €
- Dávid Ferenc
150,- €
- Ladislav Šamko
350,- €
- Bc. Ľubomír Capko
250,- €
6. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Krajná Bystrá za rok 2020 vo výške 30%
mesačného navýšenia.
D. s ú h l a s í
1. S podanou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 1
pracovného miesta s určitou dobou trvania 9 mesiacov v rámci projektu „Pracuj, zmeň
svoj život“ Aktivita č. 3 „Podpora zamestnávania UoZ“ Opatrenie č. 2
2. S finančnou spoluúčasťou vo výške 15% z CCP zamestnanca na spolufinancovaní
projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ - Aktivita č. 3 – Opatrenie č. 2 po dobu 6 mesiacov
a následným udržaním pracovného miesta po dobu najmenej 3 mesiacov.
3. So zakúpením jedného kontajnera na plasty a jedného kontajnera na sklo, ktoré budú
umiestnené pri vstupe na nový cintorín.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

