ZÁPISNICA
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 18.05.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2018
4. Informácia o zázname z povodňovej prehliadky vodného toku
Hlboký potok a rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odbor
starostlivosti o životné prostredie
5. Informácia o vydaní územného rozhodnutia stavby ,,Úprava
Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
6. Ochrana lesov pred požiarmi na rok 2018
7. Návrh na schválenie zmluvy o dielo o poskytovaní služieb v oblasti
ochrany osobných údajov GDPR
8. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu havarijného
stavu strechy budovy Obecného úradu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Rokovanie dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Krajnej Bystrej otvoril a viedol starosta obce p. Ján Štefanco, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že je stopercentná účasť poslancov OZ a OZ je
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Jozef Karala a p. Juraj Štefanco.
Keďže poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, tak
starosta obce dal o programe hlasovať. Program bol hlasovaním poslancov OZ jednohlasne
schválený. Hlasovanie: (za:5, proti:0).
2. Kontrola plnenia uznesenia
O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že prijaté uznesenie z dvadsiateho tretieho zasadnutia bolo splnené v plnom
rozsahu.
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2018
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I.Q.2018 predniesol poslancom
OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že príjmy za I.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových príjmov boli vo výške
84.219,29,-€ zo schváleného rozpočtu obce 292.137,00,-€ na rok 2018, čo činí plnenie
rozpočtu na 28,83 %. Výdavky za I.Q 2018 vrátane finančných a kapitálových výdavkov boli
vo výške 72.507,24,-€ zo schváleného rozpočtu obce 278.429,00,-€ na rok 2018, čo činí
plnenie rozpočtu na 26,04 %. Zostatok finančných prostriedkov obce na bankovom účte
č.104673517/0900 k 31.03.2018 je 5.121,24,-€, na bankovom účte č.5039017267/0900

k 31.03.2018 je 47.003,27,-€ a na bankovom účte č.6609423/5200 k 31.03.2018 je 212,12,-€.
Zostatok finančných prostriedkov v obecnej pokladnici k 31.03.2018 je 497,70,-€. Zostatok
cenín k 31.03.2018 je v hodnote 488,-€ (jedálne kupóny). Plnenie čerpania rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto zápisnice. Túto informatívnu správu vzali
poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
4. Informácia o zázname z povodňovej prehliadky vodného toku Hlboký potok
a rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 10.mája 2018 Okresný úrad Svidník,
odbor starostlivosti o životné prostredie uskutočnil povodňovú prehliadku za účasti zástupcov
správcu drobného vodného toku Hlboký potok Lesov SR, š. p., OZ Prešov, zástupcu starostu
obce Krajná Bystrá a zástupcu vlastníka pobrežného pozemku Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správy povodia
Bodrogu Trebišov zameranú na nedostatky na vodnom toku Hlboký potok, najmä v súvislosti
s lokalitami, kde došlo k ohrozeniu majetku vo vlastníctve Obce Krajná Bystrá, t. j. ohrozeniu
kanalizačného zberača slúžiaceho na odvádzanie splaškových odpadových vôd z Obce Krajná
Bystrá s vyústením týchto vôd do ČOV Krajná Poľana – Hunkovce. Okresný úrad Svidník,
odbor starostlivosti o životné prostredia ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie uložil správcovi drobného vodného toku Hlboký potok – Lesom
Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepnému závodu Prešov odstrániť zistené nedostatky
v dvoch lokalitách, kde dochádza k narúšaniu a vymývaniu ľavých brehov Hlbokého potoka
a teda ohrozovaniu kanalizačného potrubia vedeného pozdĺž cestnej komunikácie, zabezpečiť
presmerovanie prúdnice toku do pôvodného koryta, zároveň v tomto úseku prečistiť vodný
tok od nánosov a naplavenín do 30.06.2018. Po odstránení nedostatkov písomne oznámiť
tunajšiemu úradu splnenie opatrení do 10 pracovných dní. Túto informáciu o zázname
z povodňovej prehliadky vodného toku Hlboký potok ako aj rozhodnutie Okresného úradu
Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie v danej veci vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
5. Informácia o vydaní územného rozhodnutia stavby ,, Úprava Hlbokého potoka v obci
Krajná Bystrá“
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Krajná Bystrá podala dňa 7.3.2018
obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre obec Krajná Bystrá návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“
v katastrálnom území obce Krajná Bystrá podľa predloženej projektovej dokumentácie. Na
základe posúdenia predloženého návrhu Obec Nižný Orlík ako príslušný stavebný úrad vydal
dňa 18.5.2018 právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Úprava Hlbokého potoka v obci
Krajná Bystrá“. Stavba bude umiestnená na pozemkoch E-KN č. 123/1, 35, 36, 37 38, 32/2
a C –KN č.208 v katastrálnom území obce Krajná Bystrá, tak, ako je to zakreslené
v situačnom výkrese projektu stavby. Túto informáciu o právoplatnom vydaní územného
rozhodnutia stavby ,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá“ zo dňa 18.05.2018 vzali
poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/

6. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
S preventívnymi a bezpečnostnými predpismi tykajúcimi sa ochrany lesov pred
požiarmi a vypaľovania suchej trávy v jarnom období v roku 2018 oboznámil poslancov OZ
p. Ján Štefanco, starosta obce. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku
2018 vydané Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku tvorí
prílohu tejto zápisnice. Toto usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2018
vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
7. Návrh na schválenie zmluvy o dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných
údajov GDPR
Návrh na schválenie zmluvy o dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných
údajov GDPR medzi Obcou Krajná Bystrá (objednávateľ) a PP PROTECT s.r.o. (zhotoviteľ)
predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce. Predmetom zmluvy o dielo je
implementovať novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov GDPR
a poskytovať služby ,,Zodpovednej osoby“ v súlade s vyššie uvedeným nariadením za odplatu
vo výške 20,-€ mesačne. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov. Návrh zmluvy
o dielo medzi Obcou Krajná Bystrá(objednávateľ) a PP PROTECT s.r.o. (zhotoviteľ)
o implementovaní novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
a o poskytovaní služieb ,,Zodpovednej osoby“ na dobu určitú 36 mesiacov za dohodnutú
odplatu vo výške 20,-€ mesačne poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
8. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu strechy
budovy Obecného úradu
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 1.250,-€ na opravu havarijného
stavu strechy budovy Obecného úradu predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Strecha budovy Obecného úradu je v havarijnom stave a je nevyhnutné ju opraviť, aby
v období dlhotrvajúcich dažďov nedošlo k zatekaniu a poškodeniu novo zrekonštruovaných
kancelárskych priestorov. Keďže obec nemá dostatok finančných prostriedkov na
rozsiahlejšiu opravu strechy, starosta obce navrhol odstrániť havarijný stav pritavenim novej
hydroizolácie v čo najskoršom termíne. Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo
výške 1.250,-€ na opravu havarijného stavu strechy budovy Obecného úradu pritavenim novej
hydroizolácie poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
9. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
 že v mesiaci máj 2018 boli dokončené práce tykajúce sa opravy a údržby vonkajšej
fasády na budove KSB,
 že v mesiaci apríl 2018 bola podpísaná dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho
hniezda medzi Obcou Krajná Bystrá a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky

a Východoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu, že sa bocianie hniezdo nachádzalo
priamo na elektrickom stĺpe a bolo v priamom kontakte s elektrickými drôtmi, čo
spôsobilo havarijný stav a prerušenie dodávky elektrického prúdu.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/

10. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k čistote a poriadku v obci,
k potrebe opravy veľkoplošného kontajnera pre stavebný odpad, k údržbe a koseniu
vojnového a obecného cintorína.
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dvadsiateho štvrtého zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ján
Vašuta, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
12. Záver
Keďže program rokovania dvadsiateho 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: Jozef Karala
Juraj Štefanco
Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 18.05.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2018.
2. Informáciu o zázname z povodňovej prehliadky vodného toku Hlboký potok
vykonanej dňa 10.mája 2018 zameranú na nedostatky súvisiace s ohrozením majetku
vo vlastníctve Obce Krajná Bystrá, t. j. ohrozeniu kanalizácie a rozhodnutie
Okresného úradu Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie o uložení správcovi drobného
vodného toku Hlboký potok – Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepnému závodu Prešov odstrániť zistené nedostatky v dvoch lokalitách, kde
dochádza k narúšaniu a vymývaniu ľavých brehov Hlbokého potoka a teda
ohrozovaniu kanalizačného potrubia vedeného pozdĺž cestnej komunikácie,
zabezpečiť presmerovanie prúdnice toku do pôvodného koryta, zároveň v tomto úseku
prečistiť vodný tok od nánosov a naplavenín do 30.06.2018.
3. Informáciu o právoplatnom vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby
,,Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá.
4. Usmernenie pre obce o ochrane lesov pred požiarmi v roku 2018 vydané Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
5. Podpísanú dohodu o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda medzi Obcou Krajná
Bystrá a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Východoslovenskou
distribučnou, a. s.

B.

s ch v a ľ u j e
1. Zmluvu o dielo medzi Obcou Krajná Bystrá a PP PROTECT s. r. o. o implementovaní
novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len
GDPR) a o poskytovaní služieb ,,Zodpovednej osoby“ na dobú určitú 36 mesiacov za
dohodnutú odplatu vo výške 20,-€ mesačne.
2. Finančné prostriedky vo výške 1.250,- € na opravu havarijného stavu strechy budovy
Obecného úradu pritavenim novej hydroizolácie.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

