Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka
konaného dňa 03.06.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :

Štefan Bujňák, starosta obce
Ing. Jana Kandráčová
Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača
Peter Kandráč
Ing. Marcela Bujňáková

Ostatní:

Vendelín Smetana, Peter Štieber, Štefan Kušnír, Cyril Kandráč,

Štefan Sekerák, Štefan Sekerák, Valent Matija, Jozef Bujňák, Pavol Saxa, Jozef Kušnír, Jozef
Novysedlák, Jozef Novysedlák, Peter Kušnír,
PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie navrhovaného programu.
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Pripravovaný zámer prevodu majetku obce (kanalizácie) do vlastníctva
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
6. Záverečný účet obce za rok 2015.
7. Rozpočtové opatrenie.
8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi.
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krásna Lúka na roky 2015-2022.
12. Požiarny poriadok obce.
13. Dni obce – prejednanie možnosti realizácie.
14. Oprava miestnych komunikácií.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. 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. Ján Štieber a Ing. Marcela Bujňáková
Zapisovateľka: Mgr. Mária Bujňáková
Návrh na uznesenie č. 108:
OZ schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Ján Štiebera a Ing. Marcelu Bujňákovú
Zapisovateľa: Mgr. Máriu Bujňákovú

Hlasovanie: za: 5 poslanci - Ing. Jana Kandráčová,, Vladimír Bača, Ing. Ján Štieber, Peter
Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 3. Schválenie navrhovaného programu.
Starosta obce navrhol doplniť program o bod: Voľba hlavného kontrolóra obce.
Poslanci OZ schválili navrhovaný program doplnený o bod ,,Voľba hlavného kontrolóra“:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie navrhovaného programu.
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Pripravovaný zámer prevodu majetku obce (kanalizácie) do vlastníctva
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
6. Záverečný účet obce za rok 2015.
7. Rozpočtové opatrenie.
8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi.
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krásna Lúka na roky 2015-2022.
12. Požiarny poriadok obce.
13. Dni obce – prejednanie možnosti realizácie.
14. Voľba hlavného kontrolóra obce.
15. Oprava miestnych komunikácií.
16. Diskusia.
17. Návrh na uznesenie.
18. Záver.

Hlasovanie: za program:

5 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Vladimír Bača, Peter

Kandráč, Ing. Ján Štieber, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom cesty popod Čiernu horu, kde mal preveriť
názor starostov z obce Poloma a Bajerovce, kde starostovia zo spomínaných obcí nemajú
námietky voči výstavbe tejto cesty. Poslanci OZ nezdieľajú tento názor a ukladajú starostovi
obce zvolať stretnutie so zástupcami Vojenských lesov a majetkov SR, aby sa prehodnotil
zámer výstavby tejto cesty. Taktiež starosta obce informoval poslancov ohľadom
nezákonného výrubu drevín, kde došlo rozhodnutie od polície, že nebola naplnená podstata
trestného činu, čiže tento výrub sa bude posudzovať iba ako priestupok.
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku podaných žiadosti na mobilných
operátorov ohľadom zlepšenia signálu. Odpoveď odoslala spoločnosť Orange, a O2. Ani
jeden z týchto operátorov neuvažuje v krátkej dobe, aby v našej lokalite posilnil signál. No
našu žiadosť evidujú.
Počas tohto bodu prišiel poslanec Ing. Dušan Matija.
Návrh na uznesenie č. 109:
Poslanci OZ berú na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing.Dušan Matija, Vladimír Bača, Peter
Kandráč, Ing. Ján Štieber, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 110:
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce sprostredkovať stretnutie so zástupcami Vojenských
lesov a majetkov SR ohľadom prehodnotenia účelu výstavby cesty popod Čiernu horu.
Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Kandráčová, Ing.Dušan Matija, Vladimír Bača, Peter
Kandráč, Ing. Ján Štieber, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 5. Pripravovaný zámer prevodu majetku obce (kanalizácie) do vlastníctva
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom prevodu majetku obce – kanalizácie do
vlastníctva VVS, kde už bola podpísaná o postúpení práv investora, kde cedent – obec

Krásna Lúka a cesionár – Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa dohodli na postúpení
práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na časti stavby ,,Krásna Lúka –
Kanalizácie obce.“
Návrh na uznesenie č. 111:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom prevodu majetku obce – kanalizácie do
vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Hlasovanie:

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

Bača, Ing. Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2015.
Poslanci OZ obdržali návrh záverečného účtu obce za rok 2015, ktorý mohli pripomienkovať.
Ing. Ján Štieber sa informoval na príjmi z nájmu, čo obce prenajíma. Starosta obce ho
informoval, že tento príjem za minulý rok tvorí nájom sály, ako aj prenájom garáže, ktorú
mala prenajatú Východoslovenská energetika pri oprave siete elektrického vedenia.
Kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu a odporučila schváliť
záverečný účet bez výhrad.

11Návrh na uznesenie č. 112:
Poslanci OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 113:
Poslanci OZ berú na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková

proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 114:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 23 511,35 EUR.

Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
K bodu 7. Rozpočtové opatrenie.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s potrebou rozpočtového opatrenia – presunu
finančných prostriedkov. Rozpočtové opatrenie sa týkala hlavne úpravy rozpočtu cudzích
prostriedkov (príjem z UPSVaR), čo poslanci zobrali na vedomie a menších presunov
z položky na položku v rámci rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie sa týkalo aj presunu v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu
miestnych komunikácii v sume 10 000,- €. Poslanci dané rozpočtové opatrenie schválili.
Návrh na uznesenie č. 115:
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Kontrolór obce predniesol poslancom OZ plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016. Poslanci
nemali námietky voči plánu kontroly.
Návrh na uznesenie č. 116:
Poslanci OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková

proti : 0 poslancov

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi.
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi. Poslanci OZ tento
návrh jednohlasne schválili.
Návrh na uznesenie č. 117:
Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 10. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Starosta obce predniesol návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015. Zmena sa týkala poplatku za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, kde sa upravila suma na 0,015
€. Poslanci daný dodatok odsúhlasili bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 118:
Poslanci OZ schvaľujú dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: :

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

Bača, Ing.Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krásna Lúka na roky 20152022.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Krásna Lúka na roky 2015-2022. Poslanci daný návrh obdržali e-mailom a mohli si ho

podrobne naštudovať. Poslankyňa Ing. Marcela Bujňáková upozornila na drobné gramatické
chyby, ktoré je potrebné odstrániť.

Návrh na uznesenie č. 119:
Poslanci OZ schvaľujú Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krásna Lúka na roky
2015-2022.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
K bodu 12: Požiarny poriadok obce.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s novým požiarnym poriadkom obce. Poslanci nemali
žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 120:
Poslanci OZ berú na vedomie Požiarny poriadok obce Krásna Lúka.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 13: Dni obce – prejednanie možnosti realizácie.
Poslanec Ing. Ján Štieber predložil návrh, aby ,,Dni obce Krásna Lúka“ sa konali aj tento rok,
aby sme danú tradíciu dodržali.
Predložil návrh, aby to bolo skôr v tom kresťanskom duchu, keďže je rok milosrdenstva
a 1700 rokov narodenia sv. Martina z Tours, patróna nášho kostola.
Navrhol, aby to bolo trojdnie –piatok beseda, sobota – krížová cesta ku kaplnke a v nedeľu sv.
omša, potom krátky kultúrny program hore pri kaplnke, v prípade zlého počasia v kultúrnom
dome.
Poslanci daný návrh odsúhlasili a stanovili termín 15.,16.,17. júl 2016. Poslankyňa Ing.
Marcela Bujňáková zorganizuje dané podujatie v spolupráci s ostatnými poslancami.

Návrh na uznesenie č. 121:
Poslanci OZ schvaľujú usporiadanie ,,Dni obcí Krásna Lúka“ v termíne 15.,16.,17. júl 2016.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
K dobu 14 : Voľba hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce upozornil poslancov OZ, že dňa 24.09.2016 končí 6- ročné funkčné obdobie
hlavného kontrolóra obce Krásna Lúka. Obecné zastupiteľstvo do 24.09.2016 vyhlási voľbu
hlavného kontrolóra obce Krásna Lúka v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR č.
369/19990 Zb. o obecnom zriadení v platnom

znení.

OZ vyhlási deň konania voľby

zverejnením na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce Krásna Lúka.
Návrh na uznesenie č. 122:
Poslanci OZ berú na vedomie ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Ing.
Terézie Kaperákovej.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 123:
Poslanci OZ vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Lúka v súlade s ustanovením
§ 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Voľba bude
vyhlásená najneskôr do 24. júla 2016 a termín konania voľby bude najneskôr do 15.08.2016.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 124:
Poslanci OZ poverujú Ing. Janu Kandráčovú zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby na
úradnej tabuli obce Krásna Lúka, ako aj na internetovej stránke obce.

Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov

K bodu 14: Oprava miestnych komunikácií.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so stavom miestnych komunikácií v našej obci, kde sa
urobili výrezy a urobil sa prieskum daných úsekov. Poslanec OZ Peter Kandráč upresnil
situáciu s miestnymi komunikáciami, kde je zbytočné položiť iba asfalt, lebo situácia bude tá
istá. Je potrebné zhutnenie daných častí miestnych komunikácií, aby asfalt mal dlhšiu
životnosť. Poslanci OZ daný problém preberali už v bode č. 7, kde bolo potrebné schváliť
finančné prostriedky v rámci rozpočtového opatrenia na danú opravu. Poslanci OZ súhlasili
s opravou miestnych komunikácií.
Starosta upozornil, že daná suma je vyššia a tak ešte prebehne verejné obstarávanie na výber
dodávateľa.
Návrh na uznesenie č. 125:
Poslanci OZ schvaľujú opravu miestnych komunikácií, kde dodávateľom bude víťaz
verejného obstarávania.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
K bodu 16. Diskusia.
V diskusii občania obce, ktorí sa zúčastnili zasadnutia upozornili starostu obce, že
protipovodňové hrádze, ktoré sú vykopané sa zasypávajú rôznym odpadom, či už pokosenou
trávou, kameňmi a podobne. Vyzvali ho, aby upozornil občanov, ktorý tento odpad tam
vyhadzujú, aby vykonali nápravu, lebo pri veľkej búrke tieto hrádze nebudú plniť svoj účel.
Ďalej upozornili starostu obce na zápach z kanálov. Vyzvali ho, aby urobil kontrolu, p. Saxa
upozorňoval hlavne na šachtu pri Dome nádeje. Občania vyzvali starostu obce, aby aspoň
miestnym rozhlasom upozornil občanov, aby nevhadzovali do WC hygienické utierky,
pampersky a podobne. Tieto potom ubíjajú čerpadlá v čističke odpadových vôd a môžu
spôsobovať tento zápach.

Padol návrh zo strany občanov, aby sa zakúpila zberná nádoba na dažďovú vodu a umiestnila
sa pri Dome nádeje, kde by ľudia mali k dispozíciu vodu na polievanie kvetov. Taktiež by
uvítali aj prívod pitnej vody, hlavne v letných mesiacoch. Starosta, ako aj poslanci OZ
schválili zakúpenie nádobu na dažďovú vodu, ako aj prívod pitnej vody. Rozobrali problémy,
ktoré sa vyskytli, no aj napriek tomu usúdili, že občastník sa vydaril. Určil sa šéfredaktor
občastníka – Ing. Marcela Bujňáková, členovia redakčnej rady- Ing. Jana Kandráčová a Mgr.
Ľubica Maijová.
V diskusii odzneli aj pripomienky na budovu starej školy, ktorá je vo veľmi zlom stave.
Keďže obec už dávnejšie mala zámer túto budovu odkúpiť, prípadne zobrať do dlhodobého
prenájmu, poslanci OZ uložili starostovi obce zorganizovať návštevu biskupského úradu
a predložiť tento zámer.
Návrh na uznesenie č. 126:
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce miestnym rozhlasom upozorniť občanov, aby
nevyhadzovali odpad do protipovodňových hrádzi.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 127:
Poslanci OZ ukladajú starostovi obce miestnym rozhlasom upozorniť občanov, aby
nevyhadzovali do WC odpad, ktorí tam nepatrí a znečisťuje čerpadlá v čističke odpadových
vôd, čo spôsobuje zápach z kanálov.
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 128:
Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie zbernej nádoby na dažďovú vodu a umiestnenie pri dome
nádeje, ako aj urobiť prívod pitnej vody pri dome nádeje.

Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
Návrh na uznesenie č. 129:
Poslanci OZ schvaľujú redakčnú radu v zložení:
Šefredaktor: Ing. Marcela Bujňáková
Členovia: Ing. Jana Kandráčová, Mgr. Ľubica Matijová
Hlasovanie:

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

Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
proti : 0 poslancov
K bodu 17: Návrh na uznesenie.

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

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

Ing. Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Marcela Bujňáková
Proti: 0
K dobu 18: 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:

Vladimír Bača

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

Ing. Marcela Bujňáková

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

