ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
27.03.2021 o 15:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej
Prítomní:

Ján Štefanco – starosta obce
Juraj Štefanco – zástupca starostu obce
Bc. Ľubomír Capko – poslanec OZ
Ivan Rodák – poslanec OZ
Ladislav Šamko – poslanec OZ
Ľuba Rišková – hlavná kontrolórka obce
Mgr. Marián Pokorný – pracovník obce
Ing. Maroš Žák – pracovník obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2020
9. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2020
10. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci
31.12.2020
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok
2020
12. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021
13. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní Rekonštrukcie miestnej
komunikácie v obci Krajná Bystrá
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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, hlavnú
kontrolórku obce a pracovníkov obce. Z pracovných dôvodov sa z rokovania OZ ospravedlnil p.
Dávid Ferenc. Starosta obce skonštatoval, že na rokovaní je 80% účasť poslancov OZ a OZ je
uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice z druhého zasadnutia OZ 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 druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná
Bystrá uvedený v pozvánke predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Keďže
k uvedenému programu nikto nemal návrhy na doplnenie, starosta obce dal o uvedenom
programe 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,
ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia č. 10/2020 a 1/2021 boli v plnom rozsahu splnené. Obec
zakúpila dva kontajnery (na sklo a na plast), ktoré budú umiestnené pred cintorínom.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Na základe Uznesenia č. 1/2021 Obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá 13.02.2021
vyhlásilo voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá. Vyhlásenie voľby na
pozíciu hlavného kontrolóra bolo zverejnené na verejnej tabuli a na webovom sídle obce. Deň
konania voľby bol stanovený na 27.03.2021. Termín na doručenie písomnej prihlášky aj
s požadovanými náležitosťami 13.03.2021.
Do voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásila iba jedna kandidátka p. Ľuba
Rišková. Poslanci skonštatovali, že uchádzačka zaslala všetky potrebné doklady a spĺňa všetky
podmienky na funkciu hlavného kontrolóra. Po vystúpení kandidátky p. Ľuby Riškovej pred
obecným zastupiteľstvom dal starosta obce p. Ján Štefanco hlasovať o voľbe kandidátky na
pozíciu hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo zvolilo p. Ľubu Riškovú za hlavnú kontrolórku obce na volebné
obdobie od 01.04.2021 do 31.3.2027 v rozsahu 10 hodín mesačne na 7% pracovný úväzok.
6. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
predniesol poslancom OZ Mgr. Marián Pokorný, pracovník obce. Predmetom inventarizácie bol

neobežný majetok (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok), obežný majetok
(zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy; pohľadávky; finančný majetok – peňažné
prostriedky v hotovosti, ceniny, peniaze na ceste, bankové účty, cenné papiere, obstaranie
krátkodobého finančného majetku), vlastné imanie, záväzky(rezervy, zúčtovanie medzi
subjektami verejnej správy, dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, časové rozlíšenie),
podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.
Záverom správy inventarizačnej komisie je konštatovanie, že inventarizácia majetku
k 31.12.2020 sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a skutočné
stavy inventúrnych súpisov súhlasia so stavom uvedeným v účtovníctve.
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2020 vzali
poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá za rok 2020
poslancom OZ predniesla p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Tá sa počas svojich kontrol
zameriavala hlavne na kontrolu plnenia uznesení OZ, kontrolu výrubu daní a poplatkov za
komunálny odpad, kontrolu dokladov, pokladničnej hotovosti a kontrolu poskytovania dotácií
poskytovaných z rozpočtu obce. V závere hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že Obec
Krajná Bystrá pri výkone samosprávy v roku 2020 pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
dodržiavala príslušné právne predpisy, hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá za rok 2020 vzali
poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2020
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2020 poslancom OZ
predložila p. Ľuba Rišková, hlavná kontrolórka obce. Odborné stanovisko hlavná kontrolórka
obce vypracovala na základe predložených výkazov hospodárenia obce za rok 2020. Výsledky
hospodárenia Obce Krajná Bystrá za rok 2020 hlavná kontrolórka odporučila Obecnému
zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Krajná Bystrá za rok
2020 vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (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 2020
Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2020 predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco,
starosta obce. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce. Návrh
záverečného účtu bol 03.03.2021 verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9, ods.
2 zákona o obecnom zriadení a §16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá, starosta obce navrhol
schváliť záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2020 bez výhrad.
Poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2020 a vzali
na vedomie schodok rozpočtu v sume 107 002,74 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 6 390,54 €, ktorý bol v rozpočtovom roku 2020
vysporiadaný z finančných operácií v sume 113 393,28 €.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci
31.12.2020
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2020 predniesol poslancom OZ
Mgr. Marián Pokorný, pracovník obce. Podľa audítora individuálna účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krajná Bystrá k 31. decembru 2020 a výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe prác vykonaných počas auditu
individuálnej účtovnej závierky audítor zistil, že informácie uvedené v individuálnej výročnej
správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok
a individuálna výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Audítor vo
svojej správe skonštatoval, že obec Krajná Bystrá konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2020 vzali poslanci OZ na
vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok
2020
Starosta obce Ján Štefanco predložil poslancom OZ svoje oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2020, ktoré s požadovanými prílohami podal
do podateľne obce v zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.03.2021. Poslanci skonštatovali, že
starosta obce si splnil svoju zákonnú povinnosť a toto oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov s požadovanými prílohami za kalendárny rok 2020 vzali na vedomie.

Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021
S preventívnymi a bezpečnostnými predpismi týkajúcimi sa ochrany lesov pred požiarmi
a vypaľovania suchej trávy v jarnom období v roku 2021 poslancov OZ oboznámil 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: počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku
požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa
požiarnej ochrany na označených miestach; dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru; 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. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2021
vydané Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku vzali poslanci OZ
na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na spolufinancovaní Rekonštrukcie
miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá
Starosta obce Ján Štefanco predniesol poslancom OZ návrh na schválenie finančnej
spoluúčasti na spolufinancovaní Rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá.
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že pri verejnom obstarávaní najnižšiu ponuku
podali CESTY KOŠICE, s.r.o. a to v celkovej cene s DPH 9.986,63 €. S uvedenou spoločnosťou
Obec Krajná Bystrá 19.08.2020 podpísala Zmluvu o dielo č. 18082020. Obec má k dispozícii na
účte 8.000,- € od Ministerstva financií SR a obec musí doplatiť zvyšok t.j. 1.986,63 € z vlastných
zdrojov. Poslanci OZ jednohlasne schválili finančnú spoluúčasť na spolufinancovaní
Rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Krajná Bystrá v sume 1.986,63€.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a keďže zo strany prítomných poslancov OZ neboli žiadne
príspevky do diskusie, diskusiu ukončil.
15. Návrh na uznesenie
Starosta obce p. Ján Štefanco poslancom OZ prečítal Návrh na uznesenie z druhého
zasadnutia OZ, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.

Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Záver
Keďže program druhého rokovania 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: Juraj Štefanco, v.r.
Ivan Rodák, v.r.

...................................
...................................

Ján Š t e f a n c o, v.r.
starosta obce
Zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný, v.r.

U Z N E S E N I E č. 2/2021
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného dňa
27.03.2021 o 15:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej

Obecné zastupiteľstvo
A.

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

B.

Berie na vedomie
1. Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
2. Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2020
4. Schodok rozpočtu v sume 107 002,74 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 6 390,54 €,
ktorý bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií v sume
113 393,28 €.
5. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok
končiaci 31.12.2020
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
kalendárny rok 2020
7. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2021 vydané Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku

C.

Schvaľuje
1. Program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá uvedený
v pozvánke
2. Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Finančnú spoluúčasť na spolufinancovaní Rekonštrukcie miestnej komunikácie
v obci Krajná Bystrá v sume 1.986,63 €.

D.

Volí
1. Pani Ľubu Riškovú za hlavnú kontrolórku Obce Krajná Bystrá na 7% pracovný
úväzok na dobu 6 rokov s účinnosťou od 01.04.2021

Ján Š t e f a n c o, v.r.
starosta obce

