Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka
konaného dňa 25.09. 2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :

Štefan Bujňák, starosta obce
Ing. Jana Kandráčová
Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača
Peter Kandráč
Ing. Marta Matiová

Ďalší prítomní:

Ing. Terézia Kaperáková, kontrolór obce
Mgr. Helena Kormošová, riaditeľka ZŠsMŠ
Ing. Ján Štieber

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie navrhovaného programu.
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Informácia p. riaditeľky Mgr. Heleny Kormošovej o situácií v Základnej škole s materskou
školou.
6. Informácia ohľadom jednoduchých pozemkových úprav a odsúhlasenie ďalšieho postupu.
7. Informácie ohľadom výdavkov ,,Dňa obce.“
8. Informácia ohľadom pozastavenia kolaudácie rodinného domu p. Pavla Kandráča
a manželky Márie a zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu.
9. Prejednanie návrhu poslankyne Ing. Marty Matiovej o prijatí VZN o podmienkach držania
psov a VZN o prevádzke pohrebiska a správe cintorínov.
10. Úprava Kučmanovského potoka.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Štefan Bujňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ bude uznášania schopné.

K bodu 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Marta Matiová a Peter Kandráč
Zapisovateľka: Mgr. Mária Bujňáková

Návrh na uznesenie č.47:
OZ schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Martu Matiovú a Petra Kandráča.
Zapisovateľa: Mgr.Máriu Bujňákovú
Hlasovanie: za: 5 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing. Ján Štieber, Vladimír Bača, Peter Kandráč,
Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 3. Schválenie navrhovaného programu
Poslanci OZ schválili navrhovaný program.

Hlasovanie: za program : 5 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing. Ján Štieber, Vladimír
Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
proti : 0

K bodu 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. K uzneseniu č. 46 odzneli
pripomienky, nakoľko veľmi sa nezmenila situácia s pobehovaním túlavých psov po obci, napriek
tomu, že obec vyzvala majiteľov psov cez obecný rozhlas, aj p. starosta osobne napomenul známych
vlastníkov psov, ktorí sa najviac potulujú po obci.
Počas tohto bodu došiel na zasadnutie poslanec Ing. Dušan Matija.
Návrh na uznesenie č.48:
Poslanci OZ berú na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Hlasovanie: za:

6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,

Vladimír Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 5. Informácia p. riaditeľky Mgr. Heleny Kormošovej o situácií v Základnej
škole s materskou školou.
Starosta obce ešte raz privítal riaditeľku školy a udelil jej slovo.

Mgr. Helena Kormošová oboznámila poslancov OZ so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za
minulý školský rok ako aj s organizáciou tohto školského roka. Momentálne navštevuje základnú
školu 30 žiakov, materskú školu 25 žiakov. Predškolákov je 14, školský klub detí navštevuje 14 detí
a centrum voľného času 30 detí.
V základnej škole vyučujú 2 pani učiteľky : Mgr. Helena Kormošová a Mgr. Michaela Girašková.
V materskej škole vyučujú: Agáta Olšavská – predškoláci
Petra Bodnárová – triedna učiteľka
Bc. Miriama Novysedláková –učiteľka
Školská klub detí má na starosti Mgr. Jana Slamená.

Návrh na uznesenie č. 49:
Poslanci OZ berú na vedomie ,,Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015.
Poslanci OZ berú na vedomie organizáciu školského roka 2015/2016.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing.Dušan Matija, Ing. Ján Štieber, Vladimír

Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 6. Informácia ohľadom jednoduchých pozemkových úprav a odsúhlasenie ďalšieho
postupu.
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh jednoduchých pozemkových úprav.
Poslankyňa Ing. Matiová odporúčala, aby sa určil presný postup týchto pozemkových úprav, aby sa
presne vyčíslilo, koľko finančných prostriedkov to obec bude stáť a určiť termín dokedy by sa tieto
jednoduché pozemkové úpravy mali zrealizovať. Navrhla preto stretnutie so zástupcom pozemkového
úradu. Ostatní poslanci súhlasili so stretnutím.

Návrh na uznesenie č. 50:

Poslanci OZ ukladajú starostovi obce dohodnúť stretnutie so zástupcom pozemkového úradu.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,

Vladimír Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 7. Informácie ohľadom výdavkov ,,Dňa obce.“.

Starosta obce informoval poslancov OZ o výdavkoch na Deň obce, ktoré boli v súlade
s rozpočtom.
Návrh na uznesenie č. 51:
Poslanci OZ berú na vedomie výdavky ,,Dňa obce“, ktoré boli v súlade s rozpočtom.
Hlasovanie: :

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,

Vladimír Bača, , Peter Kandráč , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 8. Informácie ohľadom pozastavenia kolaudácie rodinného domu p. Pavla Kandráča
a manželky Márie a zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu.
Starosta obce informoval poslancov OZ s problémom kolaudácie rodinného domu, kde boli 2
rozdielne geometrické plány. Daným problémom sa už zaoberá prokuratúra.

Návrh na uznesenie č.52:
Poslanci OZ berú na vedomie informáciu ohľadom pozastavenia kolaudácie rodinného domu, kde
daným problémom sa zaoberá prokuratúra.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber, Vladimír

Bača, Peter Kandráč , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 9. Prejednanie návrhu poslankyne Ing. Marty Matiovej o prijatí VZN o podmienkach
držania psov a VZN o prevádzke pohrebiska a správe cintorínov.
Poslankyňa Ing. Marta Matiová predniesla návrh

VZN o podmienkach držania psov a VZN

o prevádzke pohrebiska a správe cintorínov. Poslanci OZ odporúčali ešte raz vyzvať majiteľov psov,
aby ich nepúšťali voľne behať. Taktiež informovať občanov o prevádzke cintorínov, že za odpad,
ktorý sa tam vytvorí treba platiť, vysvetliť im prevádzku cintorínov a postupne ich pripraviť na
poplatky. Poslanci odporučili starostovi obce zvolať obecnú schôdzu, kde by občanov informoval
o týchto problémoch, aby vyjadrili svoj názor.

Návrh na uznesenie č. 53:
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce zvolať obecnú schôdzu.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,

Vladimír Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová

proti : 0 poslancov

K bodu 10: Úprava Kučmanovského potoka.
Starosta obce informoval poslancov OZ o zamietnutí projektu úpravy Kučmanovského potoka púre
nedostatok financií.

Návrh na uznesenie č.54:
Poslanci OZ berú na vedomie zamietnutie projektu úpravy Kučmanovského potoka.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber

Vladimír Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová

proti : 0 poslancov

K bodu 11: Diskusia.
Ing. Marta Matiová sa informovala, či bola podaná výzva na opravu verejného osvetlenia.
Starosta obce informoval poslancov, že táto výzva nebola podaná pre časovú tieseň a riziko
nedostatku finančných prostriedkov.
Ing. Matiová dostala podnet od občanov obce, že stará garáž sa používa na súkromné účely,
tak si to chcela overiť. Starosta obce tento podnet označil za nepravdivý.
Poslanec Peter Kandráč upozornil na výtržníctvo v nočných hodinách, kde dochádza ku
konzumácii alkoholu a sám takmer zrazil takto podgurážených mladíkov. Navrhol starostovi
obce, aby po dohode s policajným zborom zvýšili počet policajných hliadok, aby sa predišlo
nejakej tragédií.
V diskusii odznel aj problém slabých signálov mobilných operátorov. Poslanci odporučili
starostovi, aby preveril u mobilných operátorov, či existuje nejaká možnosť zlepšenia signálu
v obci.
Ing. Matiová navrhla, aby obec spracovala GPS pre zachranárov, aby im uľahčila orientáciu
v obci pri záchrannej akcii. Poslanci neboli proti a Ing. Matiová sa podujala, že túto GPS
spracuje.
Poslanci diskutovali aj o možnosti opravy plota okolo detského ihriska a cintorína, nakoľko
tieto ploty sú v dosť zlom technickom stave. Poslanci apelovali na starostu obce, aby preveril
možnosť získať aj nejaké finančné prostriedky prostredníctvom grantov na opravu týchto
plotov, ako aj na rekonštrukciu priestorov obecného úradu.
V diskusii bola sťažnosť aj na neporiadok v okolí kontajnera na šatstvo, ktorý je umiestnený
pri obecnom úrade, nakoľko počas víkendov tento kontajner navštevujú občania rómskej

národnosti z obce Torysa a veci sú porozhadzovaná buď v okolí kontajnera alebo pohodené za
obcou. Padol návrh na uzamknutie daného kontajnera, aby sa dnu nikto nedostal.
V diskusii padla aj pripomienka na to, že p. Smetana, ktorý žiadal o sprístupnenie poľnej
cesty v lokalite ,, Šuhajská“ nedostal písomnú odpoveď. Poslanci OZ uložili starostovi obce
písomne odpovedať nielen p. Smetanovi na jeho žiadosť, ale aj Ing. Novysedlákovej a p.
Kušnírovi.
Ing. Matiová dala návrh na umiestnenie informačnej tabule pri kostole, aby návštevníci obce
boli informovaný o pamiatkach v obci.
Návrh na uznesenie č. 55:
Poslanci OZ ukladá starostovi obce písomne odpovedať na žiadosti p. Smetanu, p. Kušníra a Ing.
Novysedlákovej.
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce osloviť majiteľa kontajnera na šatstvo , aby tento kontajner bol
uzamknutý.
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce osloviť mobilných operátorov ohľadom zlepšenia signálu.
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom výtržníctva v obci.
Poslanci OZ berú na vedomie návrh umiestniť informačnú tabuľu pri kostole.

Hlasovanie:

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber, Vladimír

Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
Proti: 0

K bodu 12: Návrh na uznesenie.

Mgr. Mária Bujňáková predniesla návrhy na uznesenia podľa jednotlivých bodov.
Hlasovanie:

za: 6 poslanci Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,

Vladimír Bača, Peter Kandráč, Ing. Marta Matiová
Proti: 0

K dobu 17: Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 h.

Zapísal/(a): Mgr. Mária Bujňáková

....................................................
Štefan Bujňák, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Marta Matiová ....................................................
Peter Kandráč

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

