Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Krásna Lúka,
konaného dňa 3. 12. 2018
___________________________________________________________________________

Prítomní: Štefan Bujňák, starosta obce
Marko Osif, novozvolený starosta obce
Poslanci: Dušan Matija Mgr., Marcela Bujňáková Ing., Marián Bujňák Ing., Peter Novysedlák,
Jozef Novysedlák Ing., Ján Štieber Ing.,
Neprítomní: Marián Kaperák Mgr.
Ďalší prítomní: Mária Bujňáková Mgr., Judr. Mgr. Jozef Kušnír - hlavný kontrolór obce, Jana
Novysedláková, Mgr., predsedníčka MVK , Peter Štieber
PROGRAM:
Slávnostná časť:
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnie a prevzatie ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom.
5) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Pracovná časť:
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce podľa § 13b
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
10) Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva ,určenie náplne ich práce, voľba predsedu
a členov.
11) Určenie platu starostu obce
12) Diskusia
13) Návrh na uznesenie
14) Záver
K bodu 1. Otvorenie
Po odznení štátnej hymny SR ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril Štefan Bujňák doterajší
starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po privítaní starosta obce Štefan Bujňák určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Bujňákovú,
pracovníčku OcÚ. Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Dušan Matija a Peter
Novysedlák.

K bodu 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
V tomto bode starosta obce Štefan Bujňák odovzdal slovo predsedníčke MVK Mgr. Jane
Novýsedlákovej, aby predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Za
starostu obce Krásna Lúka pre volebné obdobie 2018-2022 bol zvolení Marko Osif ,
Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom platných hlasov 257.
Za poslancov OZ boli zvolení:
1.Dušan Matija, Mgr. , nezávislý kandidát, 224 platných hlasov
2. Marián Kaperák, Mgr. , Kresťanskodemokratické hnutie, 214 platných hlasov
3. Marcela Bujňáková, Ing., SPOLU – občianska demokracia, 164 platných hlasov
4. Marián Bujňák, Ing. , SMER – sociálna demokracia, 161 platných hlasov
5. Peter Npovysedlák, nezávislý kandidát, 155 platných hlasov
6. Jozef Novysedlák, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, 148 platných hlasov
7. Ján Štieber, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, 137 platných hlasov
Následné predsedníčka MVK odovzdala novozvoleným poslancom a novozvolenému
starostovi obce osvedčenie o zvolení.

K bodu 4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnie a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom obce.
Novozvolený starosta obce Krásna Lúka Marko Osif zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý
potvrdil svojím podpisom a doterajší starosta obce mu zablahoželal a odovzdal mu insígnie
a novozvolený starosta obce sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia.

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vyzval novozvolených poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub
a potvrdili ho svojím podpisom. Poslanci zložili sľub a potvrdili ho podpisom. Následne
starosta obce ospravedlnil novozvoleného poslanca Mgr. Mariána Kaperáka, ktorý pre
práceneschopnosť sa nemohol zúčastniť zasadnutia. Svojho mandátu sa však nevzdáva a sľub
zloží na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce Marko Osif sa ujal slova a oboznámil poslancov OZ so svojimi
prioritami, taktiež poďakoval svojmu predchodcovi Štefanovi Bujňákovi. Upovedomil
poslancov, že bude pokračovať v práci svojho predchodcu, svoju prácu bude vykonávať
zodpovedne a dbať na to, aby obec vykročila vpred. Verí, že spolupráca s poslancami bude

dobrá a uvedomuje si, že nie všetky rozhodnutia budú ľahké. V jeho záujme bude hlavne udržať
mladých ľudí v obci a verí, že pozemky, ktoré boli v štádiu vybavovania a ukončil sa na nich
geologický prieskum poskytnú mladým ľuďom priestor na výstavbu rodinných domov.
Návrh na uznesenia č. 1/2018/01
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
A) Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa: Mgr. Máriu Bujňáková
2. Určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Dušan Matija, Peter Novysedlák
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková Ing., Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

Návrh na uznesenia č. 1/2018/02
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
A)
3.
4.
B)
1.

Berie na vedomie
Výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
K o n š t a t u j e, ž e
Novozvolený starosta obce Krásna Lúka Marko Osif zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Marián Bujňák, Ing. Marcela Bujňáková, Mgr.
Dušan Matija, Ing. Jozef Novysedlák, Peter Novysedlák a Ing. Ján Štieber zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predniesol program zasadnutie, vyzval poslancov na doplnenie programu.
Poslanci súhlasili s navrhovaným programom.
Návrh nauUznesenia č. 1/2018/03
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
S ch v a ľ u j e
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková Ing., Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce podľa
§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Starosta obce Marko Osif poveril poslanca Mgr. Dušana Matiju zastupovaním starostu obce
podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mgr. Dušan Matija súhlasil
s poverením a prijal ho.
Návrh na uznesenia č. 1/2018/04
K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce podľa §
13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
S ch v a ľ u j e
Poverenie poslanca Mgr. Dušana Matiju zastupovaním starostu obce podľa § 13b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková Ing., Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

K bodu 9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Starosta obce navrhol poslankyňu Ing. Marcelu Bujňákovú , aby bola poverená zvolávať
zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Poslankyňa Ing. Marcela Bujňáková
toto poverenie prijala.
Návrh na uznesenia č. 1/2018/05
K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Poveruje
Poslanca Ing. Marcelu Bujňákovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková, Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

K bodu 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práca, voľba
predsedu a členov.
Starosta obce určil komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov v zložení:
Predseda komisie: Ing. Marcela Bujňáková
Členovia: Ing. Jozef Novysedlák, Peter Novysedlák
Navrhovaní členovia prijali svoje členstvo v tejto komisii. Starosta obce ešte oboznámil
poslancov, že plánuje zriadiť aj komisiu pre mládež a komisiu pre výstavbu a rozvoj. Tieto
komisie navrhne na ďalších zasadnutia OZ, keďže uvažuje navrhnúť za členov komisie aj
občanov obce nielen poslancov, Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie a keďže tieto
komisie nie sú povinné, tak daný návrh akceptovali.
Starosta obce navrhol ešte zriadiť obecnú radu v zložení Mgr. Dušan Matija a Ing. Ján Štieber.
Obecná rada pracuje ako iniciatívny a poradný orgán starostu obce.
Návrh na uznesenia č. 1/2018/06
K bodu 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
predsedu a členov.
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
A) Z r i a ď u j e
- Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods 5. ústavného zákona 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
B) V o l í
- Predsedu komisie: Ing. Marcelu Bujňákovú
- Členov komisie: Ing. Jozefa Novysedláka, Petra Novysedláka

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková Ing., Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

Návrh na uznesenia č. 1/2018/07
K bodu 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
predsedu a členov.
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke zriaďuje obecnú radu podľa § 14 zákona č. 369/Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zložení: Mgr. Dušan Matija, Ing. Ján
Štieber

K bodu 11. Určenie platu starostu obce.
Pracovníčka obce Mgr. Mária Bujňáková predniesla návrh na plat starostu obce v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v znení: mesačný plat starostu obce Krásna
Lúka Markovi Osifovi s účinnosťou od 07.12.2018 základný plat s následnou valorizáciou
podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajom Štatistického úradu Slovenskej republiky. Poslanci súhlasili s návrhom.
Návrh na uznesenia č. 1/2018/08
K bodu 11. Určenie platu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce
Krásna Lúka Markovi Osifovi s účinnosťou od 07.12.2018 základný plat
s následnou
valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajom Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Marián Bujňák Ing., Marcela Bujňáková Ing., Dušan Matija Mgr.,
Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák, Ján Štieber, Ing.,

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dušan Matija

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

Peter Novysedlák

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

Zapísala: Mgr. Mária Bujňáková

.......................................................
Marko Osif. Starosta obce

