Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka
konaného dňa 24.03.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :

Štefan Bujňák, starosta obce
Ing. Jana Grejták Kandráčová
Ing. Dušan Matija
Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača
Ing. Jozef Novysedlák
Peter Kandráč

Ostatní:

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, kontrolór obce, Dominik Kandráč, Pavol
Kandráč ml. Pavol Kandráč, Veronika Klembarová, Ján Štieber, Peter
Štieber

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie navrhovaného programu.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Informácia o plánovaných prácach na starom cintoríne a prijatie uznesenia na
ukončenie vzniku nových hrobových miest na starom cintoríne.
8. Prejednanie možnosti kolaudácie rodinného domu p. Pavla Kandráča s manželkou.
9. Informácie ohľadom stavebných pozemkoch v lokalite ,,Pod krížom“.
10. Informácie ohľadom zamestnávania občanov prostredníctvom príspevkov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
11. Informácie ohľadom reklamácie štátnej cesty III. triedy č. 3171.
12. Propagácia obce Krásna Lúka – návrhy.
13. Žiadosť o dotáciu z POSK na základe VZN PSK č. 57/2017.
14. Príjazdová cesta na ihrisko
15. Rôzne.
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 6 a OZ bude uznášania schopné.

K bodu 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Matija a Ing. Ján Štieber
Zapisovateľka: Mgr. Mária Bujňáková
Návrh na uznesenie č. 178:
OZ schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Dušana Matija a Ing. Ján Štieber
Zapisovateľa: Mgr. Mária Bujňáková

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

K bodu 3. Schválenie navrhovaného programu.

Poslanec Peter Kandráč navrhol rozšíriť program o bod ,, Príjazdová cesta na ihrisko.“ Poslanci
OZ schválili navrhovaný program rozšírený o navrhovaný bod.
Hlasovanie: za program:

6 poslanci - Ing. Jana Grejták Kandráčová, Vladimír Bača, Ing.

Dušan Matija, Peter Kandráč, Ing. Ján Štieber,Ing. Jozef Novysedlák
proti : 0 poslancov

K bodu 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Poslanci OZ berú na
vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Návrh na uznesenie č. 179:
Poslanci OZ berú na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

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

K bodu 5. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

Hlavný kontrolóra obce predniesol poslancom OZ správu o vykonaných kontrolách za rok
2016. Zároveň táto správa bola poslancom OZ zaslané e-mailom pre zasadnutím. Poslanci vzali
na vedomie túto správu.

Návrh na uznesenie č. 180:
Poslanci OZ berú na vedomie ,,Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2016.

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

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Mgr. Mária Bujňáková predložila poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017, kde
bol upravený rozpočet preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva na základe
oznámenia KŠÚ č. OU-PO-OS2-2017/005248-017

o výške normatívnych finančných

prostriedkov na rok 2017, kde došlo k navýšeniu fin. prostriedkov o 3560,- €. Na základe
oznámenia KŠÚ č. OU-PO-OS2-2017/005248-004 o výške nenormatívnych fin. prostriedkov
na rok 2017 – dopravné , kde boli ponížené fin. prostriedky o sume 38,- €. Na základe
oznámenia KŠÚ č. OU-PO-OS2-2017/005248-009 o výške nenormatívnych fin. prostriedkov
na rok 2017 – vzdelávacie poukazy, kde došlo k poníženiu fin. prostriedkov o 378,- €.

Návrh na uznesenie č. 181:
Poslanci OZ berú na vedomie rozpočtové oparenie č. 1/2017.

Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Grejták Kandráčová, Vladimír Bača,Ing. Dušan
Matija, Peter Kandráč, Ing. Ján Štieber, Ing. Jozef Novysedlák,

proti : 0 poslancov

K bodu 7: Informácia o plánovaných prácach na starom cintoríne a prijatie uznesenia

na ukončenie vzniku nových hrobových miest na starom cintoríne.

Starosta obce predniesol poslancom návrh prác na starom cintoríne, kde predložil predbežný
rozpočet v sume cca 20 000,- € a navrhol oplotenie riešiť formou gabionových košov. Poslanci
navrhli starostovi urobiť prieskum trhu na dané práce.

Návrh na uznesenie č. 182:
Poslanci OZ schvaľujú prieskum trhu na plánované stavebné práce na starom cintoríne –
spevnená plocha a oplotenie cintorína.

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

Návrh na uznesenie č. 183:
Poslanci OZ sa uzniesli na zákaze vzniku nových hrobových miest na starom cintoríne.
Hrobové miesta, ktoré sú prázdne nezanikajú, tam ostáva možnosť pochovania.

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

K bodu 8: Prejednanie možnosti kolaudácie rodinného domu p. Pavla Kandráča

s manželkou.

Poslanec Ing. Ján Štieber navrhol, aby sa kolaudácia rodinného domu p. Pavla Kandráča
dotiahla. Pán Kandráč sa bol informovať na katastrálnom úrade v Sabinove a tak dostal
odpoveď, že problém zo strany katastra nie je. Poslanci odsúhlasili, aby p. starosta spolu

s poslancom Ing. Štieberom zistili ďalší postup, aby daný rodinný dom mohol byť
skolaudovaný. Odporúčili návštevu katastra, ako aj spoločnej stavebnej úradovne v Lipanoch.

Návrh na uznesenie č. 184:
Poslanci OZ žiadajú starostu obce spolu s poslancom Ing. Štieberom zistiť možnosti postupu
skolaudovať rodinný dom p. Pavla Kandráča s manželkou.

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

K bodu 9: Informácia ohľadom stavebných pozemkoch v lokalite ,,Pod krížom.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že jednoduché pozemkové úpravy v danej lokalite sú
ukončené. Obec už iba čaká na vyjadrenie pozemkového úradu a na zápis do katastra. Ďalší
postup nakladania s danými pozemkami – zámer a spôsob predaja bude prejednaný na
najbližšom zasadnutí OZ.

Návrh na uznesenie č. 185:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom stavebných pozemkoch v lokalite ,,Pod
krížom“.

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

K bodu 10: Informácia ohľadom zamestnávania občanov prostredníctvo príspevkov

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s uzavretím dohody č. 17/37/012/26 s Úradom, práce
sociálnych vecí a rodiny, ktorá je uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) resp. bod 5. zákona
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, kde v rámci aktivačných prác môžu pracovať 5

uchádzači o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon tejto práce. Obec aj naďalej chce
zamestnávať

prostredníctvom

o zamestnanie. Dňa 28.03.2017

národných

projektov

znevýhodnených

uchádzačov

Ing. Daniela Jánošíková zvolala pracovné stretnutie pre

starostov, kde im budú podané bližšie informácie.

Návrh na uznesenie č. 186:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom zamestnávania občanov prostredníctvom
príspevkov Úradu prácu, sociálnych vecí a rodiny.

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

K bodu 11. Informácie ohľadom reklamácie štátnej cesty III. triedy č. 3171

Starosta obce informoval poslancov OZ s reklamačným konaním daného úseku cesty. Poslanci
obdržali e-mailom vyjadrenie PSK. Bola vykonaná aj obhliadka daného úseku cesty riaditeľom
Správy a údržby ciest PSK, ako aj zhotoviteľom stavby – Inžinierskymi stavbami. O ďalšom
postupe nás budú informovať.

Návrh na uznesenie č. 187:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom štátnej cesty III. triedy č. 3171.

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

K bodu 12: Propagácia obce Krásna Lúka – návrhy.

Poslanec OZ Ing. Ján Štieber navrhol, aby sa vyrobili letáky ohľadom propagácie obce Krásna
Lúka, aby tam boli zmapované turistické chodníky, krížová cesta, kostol, Čierna hora
a podobne. Následne tieto letáčiky, aby boli rozdané buď pri príležitosti Dni obce, alebo aj do
denných stacionárov v okolitých obciach. Taktiež navrhol osloviť mladých ľudí, aby viac

propagovali našu obec prostredníctvom sociálnych sietí. Poslanci akceptovali dané návrhy.
Poslanci OZ taktiež odsúhlasili termín konania ,,Dni obce Krásna Lúka“ v dňoch 7.7.-9.7.
2017.
Návrh na uznesenie č. 188:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom propagácie obce Krásna Lúka

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

Návrh na uznesenie č. 189:
Poslanci OZ schvaľujú termín Deň obce 7.7.- 9.7. 2017.

Hlasovanie: za: 6 poslanci - Ing. Jana Grejták Kandráčová, Vladimír Bača,Ing. Dušan
Matija, Peter Kandráč, Ing. Ján Štieber, Ing. Jozef Novysedlák,

proti : 0 poslancov

K bodu 13: Žiadosť o dotáciu z PSK na základe VZN PSK č. 57/2017.

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s možnosťou žiadať dotáciu z PSK na základe VZN
PSK č. 57/2017. Dotácia môže byť poskytnutá v rámci programu ,,Šport“ a programu
,,Kultúra“. Starosta obce má zistiť bližšie informácie a daní žiadosť podať.

Návrh na uznesenie č. 190:
Poslanci OZ schvaľujú podanie žiadosti o dotáciu z PSK na základe VZN PSK č. 57/2017
o poskytovaní dotácií.

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

K bodu 14: Príjazdová cesta na ihrisko.

Poslanec Peter Kandráč navrhol zaradiť tento bod do programu, nakoľko už poslanci
v minulosti sa o danej téme rozprávali, no nedošlo k záveru, či sa bude realizovať. Starosta obce
navrhol, že keď bude robiť prieskum trhu na oplotenie cintorína a spevnenú plochu, že tam
zahrnie aj danú príjazdovú cestu.

Návrh na uznesenie č. 191:
Poslanci OZ žiada starostu obce , aby do prieskumu trhu zahrnul aj príjazdovú cestu ku ihrisku.

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

K bodu 15: Rôzne.

Poslanci OZ sa informovali o priebehu pozemkových úprav v lokalite HONO. Starosta ich
informoval, že len čo sa úplne ukončia pozemkové úpravu v lokalite ,,Pod krížom“ pristúpi sa
k týmto pozemkových úpravám v Hone.
Poslanec Ing. Štieber sa informoval ohľadom triedenia odpadu na miestom cintoríne. Starosta
obce vysvetlil poslancom, že čo sa dá separovať, sa vyseparuje. Máme zvlášť kontajner na
bilogický rozložiteľný odpad. Pri cintorínoch sú kontajnery na sklo a plasty, takže už aj
samotný občania majú možnosť separácie odpadu. Čo ostáva nedoriešené sú umelé kvety,
a vence. Tieto sú vyvážané vo veľkoobjemových kontajneroch. Je na zvážení spropagovať, aby
sa daný objem týchto umelých kvetov zmenšil, aby si aj občania uvedomili, že platíme aj za
tento odpad a sami zvážili, či sa to nedá zmeniť.

Návrh na uznesenie č. 192:
Poslanci OZ berú na vedomie informácie ohľadom pozemkových úprav v lokalite ,,HONO“.

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

K bodu 15: Návrh na uznesenie

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

Hlasovanie:

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

Matija, Ing. Ján Štieber, Peter Kandráč, Ing. Jozef Novysedlák,
Proti: 0 poslancov

K dobu 16: Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.45 h.

Zapísal/(a): Mgr. Mária Bujňáková
....................................................
Štefan Bujňák, starosta obce
Overovatelia:
Ing. Dušan Matija

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

Ing. Ján Štieber

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

