ZÁPISNICA
z dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 16.06.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná
Bystrá za rok 2017
4. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok
2017
5. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva v Krajnej Bystrej pre voľby do orgánov samosprávy
obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Krajná
Bystrá pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie
rokov 2018-2022
7. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na dodávku a montáž
kancelárskej zostavy a kancelárskych stolov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná
Bystrá na II. polrok 2018
9. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,, Obnova verejného
osvetlenia v obci Krajná Bystrá“
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Rokovanie dvadsiateho piateho 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. Ivan Rodák a RNDr. Anna
Zásadová. 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 štvrtého zasadnutia bolo splnené v plnom
rozsahu.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2017
Stanovisko k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2017 predložila poslancom
OZ p. Ľubica Rišková, hlavná kontrolórka obce. Odborné stanovisko vypracovala na základe
predložených výkazov hospodárenia obce za rok 2017, rozpočtu obce na rok 2017 vrátane

úprav, inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 a záverečného účtu obce za rok 2017, ktorý
bol verejne sprístupnený spôsobom v obci obvyklým- na úradnej tabuli a internetovej stránke,
v zákonom stanovenej lehote t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 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 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom ako
prebytkový. Výsledky hospodárenia obce Krajná Bystrá za rok 2017 p. Ľubica Rišková,
hlavná kontrolórka obce odporučila Obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2017
vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
4. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2017
Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2017 predložil poslancom OZ p. Ján
Štefanco, starosta obce. Záverečný účet obce za rok 2017 bol spracovaný a verejnosti
sprístupnený spôsobom v obci obvyklým na úradnej tabuli a internetovej stránke, v zákonom
stanovenej lehote t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade so Zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2017 je navrhnutá vo výške 8.629,67
€. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá, starosta obce navrhol schváliť
záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2017 bez výhrad a schváliť použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 8.629,67 €.
Poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad a schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 8.629,67 €.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
5. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva
v Krajnej Bystrej pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov
2018-2022
Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a určenie volebného obvodu
v Krajnej Bystrej pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 20182022 predložil poslancom OZ p. Ivan Rodák, poslanec OZ. Podľa § 11 ods. 3 Zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §166 ods. 2 a ods. 3 Zákona
č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov p. Ivan Rodák, poslanec OZ navrhol určiť jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec
Krajná Bystrá s počtom 5 poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022. Tento predložený
návrh na určenie jedného volebného obvodu, ktorý tvorí obec Krajná Bystrá s počtom 5
poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022 poslanci OZ jednohlasne určili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Krajná Bystrá pre voľby do
orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Krajná Bystrá pre voľby do
orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018- 2022 predložila poslancom OZ
RNDr. Anna Zásadová, poslankyňa OZ. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhla určiť rozsah výkonu funkcie

starostu obce Krajná Bystrá na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok. Tento
predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Krajná Bystrá na celé
funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok poslanci OZ jednohlasne určili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
7. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na dodávku a montáž kancelárskej
zostavy a kancelárskych stolov
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 1.450,- € na dodávku a montáž
kancelárskej zostavy a kancelárskych stolov predložil poslancom OZ p. Ján Štefanco, starosta
obce. Tento predložený návrh schválenie finančných prostriedkov vo výške 1.450,- € na
dodávku a montáž kancelárskej zostavy a kancelárskych stolov poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na II.
polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na II. polrok
2018 predložila poslancom OZ p. Ľubica Rišková, hlavná kontrolórka obce. Keďže poslanci
OZ nemali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k predloženému plánu kontrolnej
činnosti, tak starosta obce p. Ján Štefanco dal o návrhu hlasovať. Poslanci OZ predložený
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na II. polrok 2018
jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
9. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,,Obnova verejného osvetlenia v obci
Krajná Bystrá“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom obstarávania je: ,,Obnova verejného osvetlenia v obci
Krajná Bystrá“. Urobil sa prieskum trhu a oslovili sa tri firmy. Najlepšiu ponuku predložila
firma Ing. Michal Kleban - ELEC – MK. Výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou
hodnotou Obnova verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
10. Rôzne







Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
že v mesiaci máj 2018 bola zrealizovaná oprava a údržba strechy budovy Obecného
úradu pritavenim hydroizolácie,
že boli v obci prevedené terénne úpravy strojom WB 97 S-2, ktoré sa týkali nánosov
v potoku,
že v mesiaci jún vznikla porucha vo vodomernej šachte na cintoríne, z ktorej začala
vytekať voda, na čo upozornili občania obce, a tá sa následne odstránila,
že sa vykonala oprava veľkoplošného kovového kontajnera,
že bolo zakúpené kancelárske príslušenstvo: podložky pod stoličky, nástenne hodiny,
štítkovač, skartovačka, skrinka na kľúče a kancelárske odpadkové koše,
že boli zakúpené a namontované rolety deň a noc do väčšej kancelárie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/

11. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k čistote a poriadku v obci,
k obnove verejného osvetlenia LED .
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dvadsiateho piateho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Juraj
Štefanco, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
13. Záver
Keďže program rokovania dvadsiateho piateho 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
RNDr. Anna Zásadová

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 16.06.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2017.
2. Výsledky verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Obnova verejného
osvetlenia v obci Krajná Bystrá.
3. Informáciu o zrealizovanej oprave havarijného stavu strechy budovy Obecného úradu

B.

s ch v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce Krajná Bystrá za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 8.629,67 €.
3. Finančné prostriedky vo výške 1.450,-€ na dodávku a montáž kancelárskej zostavy
a kancelárskych stolov.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na II. polrok 2018.

C.

určuje
1. V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 166 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022
a) jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Krajná Bystrá,
b) počet poslancov 5 na celé volebné obdobie.
2. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie rokov 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Krajná Bystrá
na celé funkčné obdobie na plný úväzok.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

