ZÁPISNICA
zo štvtrého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, konaného dňa
12.11.2021 o 18:00 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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Kontrola plnenia uznesenia
Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za obdobie apríl - október 2021
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2021
Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 1/2021
Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonania
inventúry majetku obce k 31.12.2021
9. Návrh na odpísanie dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok za dane z nehnuteľností
a miestny poplatok za komunálne odpady
10. Vydláždenie rigolov pri NBD – 36 b.j.
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie
Rokovanie štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej otvoril a viedol
p. Ján Štefanco, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ, hlavnú
kontrolórku obce a pracovníka 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 zo štvrtého zasadnutia OZ bol určený pracovník obce Mgr.
Marián Pokorný. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ivan Rodák a p. Ladislav Šamko.

Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Schválenie programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Návrh na schválenie programu štvrtého 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 všetky predošlé prijaté uznesenia boli v plnom rozsahu splnené.
5. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za obdobie apríl - október 2021
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za obdobie apríl - október 2021
predniesol poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek Mgr. Marián
Pokorný, pracovník obce. Konštatoval, že celkové príjmy za obdobie január - október 2021 boli
vo výške 309.331,21 € zo schváleného rozpočtu obce 385.148,- € na rok 2021, čo činí plnenie
rozpočtu na 80,31 %. Celkové výdavky za obdobie január – október 2021 boli vo výške
279.198,24 € zo schváleného rozpočtu obce 373.049,09 € na rok 2021 čo činí plnenie rozpočtu
na 74,84 %.
Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte č. 104673517/0900
k 31.10.2021 je 7.526,12 €; na bankovom účte č. 5039017267/0900 k 31.10.2021 je 29.041,57
€; na bankovom účte č. 6609423/5200 k 31.10.2021 je 88,99 €; na bankovom účte č.
620767034/0200 k 31.10.2021 je 88,70 €. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej
pokladnici k 31.10.2021 je 195,04 €. Zostatok cenín k 31.10.2021 je v hodnote 636,- € (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 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2021
S návrhom na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2021 na rok 2021 podľa jednotlivých
príjmových a výdavkových položiek poslancov OZ oboznámil Mgr. Marián Pokorný, pracovník
obce. Poslanci OZ úpravu rozpočtu obce Krajná Bystrá č. 1/2021 jednohlasne schválili.
Schválená úprava rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Odborné stanovisko HK k úprave rozpočtu obce č. 1/2021
Hlavná kontrolórka obce p. Ľuba Rišková predniesla poslancom OZ svoje odborné
stanovisko k úprave rozpočtu obce č. 1/2021. Poslanci OZ odborné stanovisko HK k úprave
rozpočtu obce č. 1/2021 na rok 2021 vzali na vedomie. Hlavná kontrolórka obce odporúčala
poslancom OZ schváliť návrh prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2021. Odborné stanovisko HK
k návrhu prvej úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.

Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie
inventúry majetku obce k 31.12.2021

Návrh na schválenie členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie
inventúry majetku obce k 31.12.2021 predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Likvidačná komisia plní zároveň aj pôsobnosť vyraďovacej komisie.
Inventarizačná komisia v zložení:

Bc. Ľubomír Capko - predseda
Ladislav Šamko – člen IK
Juraj Štefanco – člen IK

Likvidačná komisia v zložení:

Ivan Rodák – predseda
Dávid Ferenc – člen LK
Mgr. Marián Pokorný – člen LK

Predložený návrh členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie inventúry majetku
obce k 31.12.2021 poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9.

Návrh na odpísanie dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok za dane z nehnuteľností
a miestny poplatok za komunálne odpady

S návrhom na odpísanie dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok za dane z nehnuteľností
a poplatky za komunálne odpady poslancov OZ oboznámil p. Ján Štefanco, starosta obce.

Celkovo ide o 4 daňovníkov a to:
-

Vitalii Fedorovych – DzN a TKO za roky 2019 a 2020 v sume 49,42 €
Mgr. Milan Gundza – DzN za roky 2014-2016 v sume 24,69 €
Ing. Ivan Džupin – DzN za rok 2015 v sume 4,11 €
neb. Ernest Vaňko – DzN a TKO za roky 2014 – 2020 v sume 46,14 €.

Predložený návrh na odpísanie pohľadávok za daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad poslanci OZ jednohlasne schválili a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Vydláždenie rigolov pri NBD – 36 b.j.
Starosta obce p. Ján Štefanco informoval poslancov OZ o tom, že po silných
a dlhodobých dažďoch je problém so zatekaním dažďovej vody z rigola vedeného poza bytové
domy súp. č. 93 a 95 pod ich obvodové múry a v nájomnom bytovom dome č. 93 až do
nájomných bytov nižšieho štandardu. Starosta obce navrhol, aby sa rigol vedený poza uvedené
bytové domy dal vydláždiť a dažďová voda sa tak odvádzala do priepustu a následne do potoka.
Uvedené práce by sa vykonali v budúcom roku 2022 a na financovanie sa použijú finančné
prostriedky z bankového účtu č. 5039017267/0900.
Poslanci s uvedeným návrhom na vydláždenie rigolov pri NBD – 36 b.j. súhlasili
a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Bc. Ľubomír Capko, Ivan Rodák, Ladislav Šamko, Juraj Štefanco)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Diskusia
Poslanec OZ p. Ivan Rodák mal v diskusii dotaz na dodržiavanie VZN o prevádzkovom
poriadku multifunkčného ihriska, v súlade s ktorým by multifunkčné ihrisko malo byť od 06.11.
do 31.03. uzatvorené, ale deti a mládež ho stále využívajú. Starosta obce p. Ján Štefanco mu na
to odpovedal, že ihrisko je už uzamknuté dvomi zámkami, kľúče sú v kancelárii obecného úradu
a aj napriek opakovaným upozorneniam detí a ich rodičov sa tam deti dostanú cez dieru spravenú
v oplotení MI. Poškodené pletivo bude opravené v rámci vybavenia reklamácie dodávateľom
stavby hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.
Poslanec OZ p. Ladislav Šamko predniesol starostovi a poslancom OZ požiadavku
nájomníkov nájomných bytov nižšieho štandardu, aby im obec postavila za bytovými domami
plechové garáže. Starosta aj poslanci OZ túto požiadavku zamietli, nakoľko obec nie je
vlastníkom pozemkov za bytovými domami.
Starosta obce p. Ján Štefanco v diskusii navrhol prediskutovať výšku hodnoty
mikulášskych darčekov pre deti. V obci je momentálne 147 detí vo veku do 15 rokov. Poslanci
OZ navrhli zakúpiť darčekové balíčky v hodnote 2,50 € na jedno dieťa.
V diskusii sa všetci poslanci OZ zaujímali o výšku aktuálnych dlhov na nájomnom
a poplatkoch za bývanie, o nedoplatkoch na daniach a poplatku za komunálny odpad. So
všetkými požadovanými informáciami ich oboznámil Mgr. Marián Pokorný, pracovník obce.

12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo štvrtého zasadnutia OZ poslancom prečítal p. Ján Štefanco,
starosta obce a poslanci OZ ho jednohlasne schválili.
13. Záver
Keďže program štvrtého 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 Š t e f a n c o
starosta obce
Zapisovateľ: Mgr. Marián Pokorný

U Z N E S E N I E č. 4/2021
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá, konaného dňa
12.11.2021 o 18:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej

Obecné zastupiteľstvo
A.

Určuje
1. Pána Ivana Rodáka a pána Ladislava Šamka za overovateľov zápisnice zo štvrtého
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej
2. Pracovníka obce Mgr. Mariána Pokorného za zapisovateľa zápisnice zo štvrtého
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej

B.

Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za obdobie apríl – október 2021
2. Odborné stanovisko HK k návrhu prvej úpravy rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok
2021

C.

Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu obce Krajná Bystrá na rok 2021 úpravou rozpočtu č. 1/2021 podľa
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek
2. Členov inventarizačnej a likvidačnej komisie pre vykonanie inventúry majetku obce
k 31.12.2021
Inventarizačná komisia v zložení:
Bc. Ľubomír Capko - predseda
Juraj Štefanco – člen IK
Ladislav Šamko – člen IK
Likvidačná komisia v zložení:
Ivan Rodák - predseda
Dávid Ferenc – člen LK
Mgr. Marián Pokorný – člen LK
3. Odpísanie dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok za dane z nehnuteľností a miestny
poplatok za komunálne odpady a to:
Vitalii Fedorovych
49,42€
Mgr. Milan Gundza
24,69 €
Ing. Ivan Džupin
4,11 €
Vaňko Ernest neb.
46,14 €
4. Vydláždenie rigolov pri NBD 36 b.j. a jeho financovanie z účtu 5039017267/0900

Ján Š t e f a n c o
starosta obce

