Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka
konaného dňa 22.10. 2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :

Štefan Bujňák, starosta obce
Ing. Jana Kandráčová
Ing. Dušan Matija
Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača
Ing. Jozef Novysedlák
Ing. Marta Matiová

Ďalší prítomní:
Mgr. Helena Kormošová, riaditeľka ZŠsMŠ

PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie navrhovaného programu.
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Prejednanie jednoduchých pozemkových úprav so zástupcom pozemkového úradu.
6. Deň úcty k starším dňa 25.10.2015.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Štefan Bujňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ bude uznášania schopné.

K bodu 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Matija a Ing. Jozef Novysedlák
Zapisovateľka: Mgr. Mária Bujňáková

Návrh na uznesenie č. 56:
OZ schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Dušana Matiju a Ing. Jozefa Novysedláka
Zapisovateľa: Mgr.Máriu Bujňákovú
Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing. Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,
Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 3. Schválenie navrhovaného programu
Starosta obce doplnil program o dva body – Rozpočtové opatrenia č. 4,5,6 a Združenie
Euroregión – Eurovelo 11.

Poslanci OZ odsúhlasili doplnenie programu o dané body.
Program bol schválený v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie navrhovaného programu.
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Prejednanie jednoduchých pozemkových úprav so zástupcom pozemkového úradu.
6. Rozpočtové opatrenia č. 4,5,6.
7. Deň úcty k starším dňa 25.10.2015.
8. Združenie Euroregión – EuroVelo 11.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Hlasovanie: za program : 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová,Ing. Dušan Matija, Ing. Ján
Štieber, Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0

K bodu 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. K uzneseniu č. 55, kde OZ
okrem iného uložilo starostovi obce písomne odpovedať na žiadosť p. Smetanu, kde žiadal
sprejazdniť cestu na ,,Šuhajsku“ , starosta informoval poslancov OZ, že má v pláne danú
cestu sprejazdniť, keďže daná parcela č. 755 vo výmere 1602 m2 , ktorá je zapísaná na LV č.
563 je vo vlastníctve obce. Poslanci OZ súhlasili so sprejazdnením danej cesty.

Návrh na uznesenie č.57:
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, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

Návrh na uznesenie č.58:
Poslanci OZ súhlasia so sprejazdnením cesty na ,,Šuhajsku.“

Hlasovanie: za:

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

Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 5. Prejednanie jednoduchých pozemkových úprav so zástupcom pozemkového
úradu
Starosta obce privítal zástupcu Pozemkového úradu v Prešove Ing. Jozefa Bujňáka, ktorý
prijal pozvanie a prišiel oboznámiť poslancov OZ s možnosťou využitia jednoduchých
pozemkových úprav v našej obci v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov. V obci Krásna Lúka bola 27.mája 2015 podaná žiadosť Ing.
Mariána Bujňáka o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav. Na základe tejto žiadosti
v zmysle § 7 ods. 2 zákona a v súlade s § 8d zákona pozemkový úrad nariadil začať
jednoduché pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. h), t. j., že je potrebné
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce využitie na iné účely, ako je hospodárenie na
pôde. Ing. Jozef Bujňák podrobne poslancom OZ vysvetlil postup jednoduchých

pozemkových úprav, vyčíslil zhruba náklady obce na tieto pozemkové úpravy. Obec je
vlastníkom 13541 m2 na parcele č. KN-E 630 orná pôda o výmere 16 374 m2. Náklady za
jednoduché pozemkové úpravy na 1 m2 tvoria čiastku 0,40 €, takže obec bude mať náklady
5416,40 €. Ing. Bujňák vysvetlil celý proces tých pozemkových úprav, kde výsledkom je už
zápis do katastra, nové parcely sa merajú s maximálnou presnosťou a jedná sa s vlastníkmi
nehnuteľnosti o všetkých zásahoch na danú parcelu. Proces pozemkových úprav na danú
parcelu by mal trvať cca 6-7 mesiacov. Ďalej uviedol, že táto možnosť využitia jednoduchých
pozemkových úprav je v platnosti zhruba 1 rok. Poslanci si pozorne vypočuli prezentáciu Ing.
Jozefa Bujňáka, v prípade nejasnosti mu kládli otázky, na ktoré im odpovedal a vysvetlil, ak
niečomu nerozumeli. Ing. Bujňák ich oboznámil aj s druhou žiadosťou o jednoduché
pozemkové úpravy v našej obci, ktorá je v lokalite ,,Hono“, no tento proces bude oveľa
zdĺhavejší, keďže je tam veľa vlastníkov. Starosta obce na záver poďakoval zástupcovi
pozemkového úradu Ing. Jozefovi Bujňákovi a dal hlasovať poslancom OZ, kto je za to, aby
tieto jednoduché pozemkové úpravy pokračovali. Všetci boli za.

Návrh na uznesenie č. 59:
Poslanci OZ schvaľujú jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Krásna
Lúka.

Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing.Dušan Matija, Ing. Ján Štieber,
Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia č. 4, č.5, č. 6.
Starosta obce udelil slovo ekonómke Mgr. Márii Bujňákovej, ktorá informovala poslancov
OZ s danými rozpočtovými opatreniami.
Rozpočtové opatrenia č. 4 sa týkalo účelových finančných prostriedkov, kde sa navýšil
rozpočet tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti. Jedná sa hlavne o refundáciu miezd
z projektov UPSVaR.
Rozpočtové opatrenie č. 5 sa týkalo presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu
obce. Jedná sa o presuny do výšky 1000,- €, ktoré môže podľa vnútorného predpisu schváliť
starosta obce.

Rozpočtové opatrenie č. 6 sa týka taktiež presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci
rozpočtu podľa § 16 zákona 523/2004 Z.z.. Keďže ide o presunu na sumu 1000,- € , toto
rozpočtové opatrenie bolo predložené OZ na schválenie.

Návrh na uznesenie č. 60:
Poslanci OZ berú na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4 a rozpočtové opatrenie č. 5.

Hlasovanie:

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

Štieber, Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

Návrh na uznesenie č. 61:
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 6.

Hlasovanie:

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

Štieber, Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 7. Deň úcty k starším dňa 25.10.2015

Starosta obce informoval poslancov OZ s prípravou na Deň úcty k starším, ktorý bude dňa
25.10.2014 o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu. Vystúpia deti z tunajšej Základnej školy
s materskou školou, ako aj ľudová hudba Sosna. Poslankyňa Ing. Matiová navrhla, či v rámci
bezpečnosti by sme nemohli zakúpiť reflexné pásiky pre občanov, keďže sa blížia zimné
mesiace, skoro sa stmieva a starší ľudia sú zväčša oblečený v tmavom a na ceste sú zle
viditeľný. Poslanci daný návrh odsúhlasili.

Návrh na uznesenie č. 62:
Poslanci OZ berú na vedomie prípravy ,,Dňa úcty k starším.“
Hlasovanie: :

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

Štieber, Vladimír Bača, , Ing. Jozef Novysedlák , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 8. Združenie Euroregión – Eurovelo 11.
Starosta obce informoval poslancov OZ na základe zasadnutie, ktorého sa zúčastnil dňa
22.10.2015, o potrebe vytvoril nový Euroregión – EuroVelo 11, ktorý by sa prioritne venoval
aktivitám v súvislosti s EuroVelom 11. Jedným z dôvodov je možnosť získať dotáciu
z MDVaRR SR na projektovú dokumentáciu na EuroVelo 11 v hodnote cca 40.000 € .
Jedným z členom tohto Euroregiónu by mala byť aj naša obec, keďže trasa Eurovelo 11
prechádza aj našou obcou. Členský príspevok na rok 2015 by tvoril čiastku 20,- €.

Návrh na uznesenie č.63:
Poslanci OZ schvaľujú založenie ZDRUŽENIA EUROVELO 11 SLOVENSKO.
Hlasovanie:

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

Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

Poslanci OZ schvaľujú vstup obce Krásna Lúka do ZDRUŽENIE EUROVELO 11
SLOVENSKO ako zakladajúceho člena.
Hlasovanie:

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

Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

Poslanci OZ schvaľujú členský príspevok obce na rok 2015 vo výške 20,- €.
Hlasovanie:

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

Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák , Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 9. Diskusia.
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom vypracovania niektorých projektov, aby bolo
možné reagovať na niektorú grantovú výzvu – podľa ponuky. Jedná sa o projekt na opravu
detského ihrisku a starú garáž, ktorá je v jej blízkosti, projekt na rekonštrukciu vnútorných

priestorov OcÚ, projekt na

rekonštrukciu lávok nad potokom a projekt na výstavbu

chodníkov. Poslanci súhlasia s vypracovaním projektov.

Návrh na uznesenie č. 64:
Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie projektov na opravu detského ihriska a starú garáž, na
rekonštrukciu vnútorných priestorov OcÚ, rekonštrukciu lávok nad potokom a výstavbu
chodníkov.

Hlasovanie:

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

Štieber, Vladimír Bača, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
proti : 0 poslancov

K bodu 10: 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, Ing. Jozef Novysedlák, Ing. Marta Matiová
Proti: 0

K dobu 11: Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 h.

Zapísal/(a): Mgr. Mária Bujňáková
....................................................
Štefan Bujňák, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Dušan Matija

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

Ing. Jozef Novysedlák

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

