Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka,
konaného dňa 28. 01. 2019
___________________________________________________________________________

Prítomní: Marko Osif, starosta obce
Poslanci: Dušan Matija Mgr., Marcela Bujňáková Ing., Marián Bujňák Ing., Peter Novysedlák,
Jozef Novysedlák Ing., Ján Štieber Ing., Marián Kaperák Mgr.
Ďalší prítomní: Mária Bujňáková Mgr., samostatný referent obce, Judr. Mgr. Jozef Kušnír hlavný kontrolór obce, Helena Kormošová Mgr., riaditeľka ZŠsMŠ
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
4) Voľba komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie a komisie životného prostredia, výstavby,
dopravy a verejného poriadku.
5) Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
6) Príprava podujatia Šenvižske leto.
7) Schválenie cestovných výdavkov.
8) Riešenie dopravnej situácie – návrh projektu na prechody pre chodcov a umiestnenie zrkadiel
9) Stanovisko k zámeru výstavby reštauračného zariadenia p. Jozef Bujňák, Torysa.
10)Plán práce – vízie na rok 2019 a ďalšie obdobie.
11) Predaj pozemkov.
12) Diskusia.
14) Záver.
K bodu 1. Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Poslanci daný programom odsúhlasili.
Návrh na uznesenie č. 2/2019/01
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia v predloženom znení.
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Dušan Matija Mgr., Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák,
Ján Štieber, Ing.,

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po privítaní starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Bujňákovú, pracovníčku OcÚ. Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ján Štieber a Ing. Jozef Novysedlák.
Návrh na uznesenie č. 2/209/02

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Určenie:
Zapisovateľ: Mgr. Máriu Bujňáková
Overovateľov zapisnice: Ing. Jána Štiebera a Ing. Jozefa Novysedláka
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Dušan Matija Mgr., Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák,
Ján Štieber, Ing.,

K bodu 3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vyzval novozvoleného poslanca OZ Mariána Kaperáka, Mgr., aby zložil zákonom
predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom . Počas tohto bodu došli na zasadnutie Mgr.
Marián Bujňák a Ing. Marcela Bujňáková.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec Mgr. Marián Kaperák zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ.

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 4. Voľba komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie a komisie životného prostredia,
výstavby, dopravy a verejného poriadku.
Starosta obce predložil návrh na vytvorenie komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie v zložení
Mgr. Marián Kaperák, Ing. Marián Bujňák a Peter Novysedlák. Náplňou ich práce by mala byť
hlavne spolupráca pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí v obci.
Taktiež starosta obce navrhol založiť komisiu životného prostredia, výstavby, dopravy
a verejného poriadku v zložení Mgr. Dušan Matija, Ing. Anton Bujňák a Radoslav Kušnír.
Náplňou ich práce by mala byť hlavne spolupráce pri realizácii rôznych stavebných projektov,
taktiež spolupráca pri predaji pozemkov v lokalite ,,Pod krížom.“
Poslanci súhlasili so založením týchto komisií.
Návrh na uznesenie č. 2/2019/04

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie v zložení:
1. Mgr. Marián Kaperák, predseda komisie
2. Ing. Marián Bujňák, člen komisie
3. Peter Novysedlák, člen komisie
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Návrh na uznesenie č. 2/2019/05
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu životného prostredia, dopravy a verejného poriadku:
4. Mgr. Dušan Matija, predseda komisie
5. Ing. Anton Bujňák, člen komisie
6. Radoslav Kušnír, člen komisie
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol za rok 2018.
Hlavný kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír predniesol poslancom OZ správu
z vykonaných kontrol za rok 2018. V tomto období bolo vykonaných 6 kontrol. Predmetom
ukončených kontrol bolo:
1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami z bankového účtu obce.
Hodnotenie a odporúčania: Nakladanie s finančnými prostriedkami z bankového účtu bolo
zákonné a na každú realizovanú platbu existoval adekvátny účtovný doklad.
2. Kontrola plnenia povinností obce pri nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v platnom znení.
Hodnotenie a odporúčania: Plnenie povinností obce pri nakladaní s odpadmi bolo na dobrej
úrovni a obec zabezpečila základné povinností pri pravidelnom zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, olejov i vytriedených
zložiek odpadov. Odporúčam doplniť zber biologicky rozložiteľného odpadu napr. o mobilný
zber prostredníctvom veľkokapacitného kontajneru. Využitie stavebného odpadu na terénne

úpravy pod futbalovým ihriskom je síce efektívne, no v prípade kontroly príslušných orgánov
štát nej správy hrozí obci sankcia. Odporúčam tomu venovať primeranú pozornosť.
3. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 138/19912 Zb. o majetku obcí pri nakladaní
s majetkom obce.
Hodnotenie a odporúčania: Investície obce sú nesporne v záujme rozvoja obce a je možné
konštatovať, že obec nimi zhodnotila a zveľadila svoj majetok, Odporúčam však, aby
zásadnejšie investičné akcie obce boli pred ich začiatkom prerokované obecným
zastupiteľstvom a realizované až po ich schválení.
4. Kontrola povinností obce účinnej od 1.4.20185 prijať obligatórne VZN v zmysle § 4
ods. 5 písm a) zákona o obecnom zriadení.
Hodnotenie a odporúčania: Kont rola preukázala, že obec Krásna Lúka splnila povinnosť
uvedenú v § 4 ods. 5 písm. a) zákona nateraz len čiastočne. Obec svojimi VZN upravuje
nakladanie s komunálnym odpadom, čas predaja v obchode či miestne referendum, nedisponuje
však nariadeniami, ktoré by upravovali názvy ulíc a verejným priestranstiev, spôsob
zásobovania obyvateľov obce pitnou vodou v prípade núdze či verejný poriadok. Odporúčam
dodržať zákonnú povinnosť a prijať VZN predpokladané v príslušnom ustanovení zákona
o obecnom zriadení.
5. Priebežná kontrola novej povinnosti obce (účinnej od 1.4.2018) zverejniť návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva, v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Hodnotenia a odporúčania: Obec Krásna Lúka plní novú povinnosť zverejniť návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva na webovom sídle veľmi zodpovedne a kontrolou neboli
zistené žiadne nedostatky.
6. Kontrola plnenia bežného rozpočtu obce v roku 2018.
Hodnotenie a odporúčania: Kontrola nepreukázala zásadnejšie prekročenie bežných výdavkov
schváleného rozpočtu na rok 2018 určených na nakladanie s odpadmi.
Návrh na uznesenie č. 2/2019/06
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za
rok 2018.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Príprava podujatia Šenvižske leto.

Starosta obce prizval k tomu bodu aj p. Mareka Bujňáka, ktorý už oslovil nejaké folklórne
skupiny, aj keď to nebolo prerokované so starostom obci, ani s poslancami OZ. Marek Bujňák
oboznámil poslancov so skupinami, ktoré oslovil a spoločne dospeli k záveru, že program tohto
podujatie dosúladia starosta obce spolu s komisiou pre kultúru a šport. Termín tohto podujatia
bol stanovený na 14. júl 2019.
Návrh na uznesenia č. 2/2019/07
Schvaľuje termín podujatia ,,Šenvižske leto“ dňa 14.07.2019
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Návrh na uznesenia č. 2/2019/08
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport
a vzdelávanie upresniť program kultúrneho podujatia.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 7. Schválenie cestovných výdavkov.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou získať osobné
motorové vozidlo, ktoré bolo označené, ako prebytočný hnuteľný majetok z Ministerstva
obrany SR. Bol už na obhliadku tohto vozidla a teraz čakáme za vyjadrením . Cestovné
výdavky, ktoré starosta plní v súlade s výkonom svojej funkcie mu budú vyplácané na základe
cestovného príkazu a budú mu vyplácané v plnej výške, podľa vykonaných pracovných ciest.
Návrh na uznesenie č. 2/2019/09
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Berie na vedomie
Informácie o vyplácaní cestovných výdavkov formou cestovného príkazu a informáciu
o možnosti získania osobného motorového vozidla pre obec.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Riešenie dopravnej situácie – návrh projektu na prechody pre chodcov
a umiestnenie zrkadiel.
Starosta obce Marko Osif predniesol poslancov OZ návrh na vypracovanie projektu, aby
v kritických úsekoch cesty ( pri ZŠsMŠ, pri ukončení chodníka a prechode na vedľajšiu cestu
pred č.d. 19, pri hornej zastávke č.d. 84) boli zavedené prechody pre chodcov a umiestnenie
zrkadiel, dole na moste pred č. d. 120 a pri východe z vedľajšej cesty na hlavnú pred č.d. 86.
Tieto úseky považujeme na dosť rizikové a chceme predísť skutočnostiam, ktoré by viedli
k ohrozeniu, či už zdravia alebo majetku občanov. Poslanci súhlasili a taktiež považujú tieto
úseky na rizikové.
Návrh na uznesenia č. 2/2019/10
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
S ch v a ľ u j e
Vypracovanie projektu na prechody pre chodcov a umiestnenie zrkadiel v obci.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Návrh na uznesenia č. 2/2019/11
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
S ch v a ľ u j e
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na vypracovanie a realizáciu projektu na prechody
pre chodcov a umiestnenie zrkadiel podľa cenovej ponuky a rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 9. Stanovisko k zámeru výstavby reštauračného zariadenia p. Jána Bujňáka,
trvale bytom Torysa 156.
Starosta obce predniesol žiadosť p. Jána Bujňáka o výstavbu reštauračného zariadenia v našej
obci na parcele č. 471. Jedná sa o parcelu v centre obce, ktorej vlastníkom je p. Bujňák. Poslanci
OZ neboli naklonený tejto výstavbe, keďže daná parcela nedisponuje veľkou plochou aj na
vytvorenie parkovacích miest a určite by nastal problém, keďže parcela je v zastavanom území
obce v blízkosti rodinných domov. Poslanci neodporúčajú danú výstavbu, no ak sa p. Bujňák
rozhodne konať a podá žiadosť o stavebné povolenie, budú trvať na tom, aby boli dodržané
všetky podmienky podľa stavebného zákona a všeobecne záväzných nariadení obce.
Návrh na uznesenia č. 2/2019/12
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Nesúhlasí s výstavbou reštauračného zariadenia v obci.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 10. Plán práce – vízie na rok 2019 a ďalšie obdobie.
Starosta obce predniesol poslancom OZ svoj plán a vízie na rok 2019, ako aj ďalšie obdobie.
Starosta obce bude pokračovať v pláne odpredaja pozemkov v lokalite ,,Pod krížom“, aby dané
pozemky mohli byť čím skôr ponúknuté na predaj prípadným záujemcom o výstavbu rodinného
domu.
V najbližšom období plánuje zakúpiť pre potreby kuchyne v kultúrnom dobe plynový sporák ,
neskôr konvektomat, aby sa uľahčila práca v kuchyni, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia.
V budove na ihrisku je potrebné taktiež doriešiť kuchynku, oddeliť sadrokartónom a doplniť
tam dres a nejaké stoly, príp.pulty.

Na futbalové ihrisko je potrebné osadiť sedačky, ktoré sú zakúpené, vytvoriť sklad pomôcok
na ihrisko na odkladanie bránok.
V tomto roku sa bude realizovať rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Spolu s touto
rekonštrukciou je plánovaná aj rekonštrukcia časti budovy OcÚ, ktorá je v tej časti, ako
požiarna zbrojnice, kde sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a miestnosť, kde je obecná
knižnica, ktorá by slúžila po rekonštrukcii ako zasadačka OcÚ. Po tejto rekonštrukcii by bolo
vhodné plánovať rekonštrukciu ostatných priestorov obecného úradu.
Starosta obce plánuje v spolupráci s duchovným otcom vypracovať, respektíve držať sa plánu
cintorína a vyvárať nové hrobové miesta podľa plánu, vytvoriť priestor aj pre tzv. ,,americké
hroby“.
V najbližšej dobe je potrebné vytvoriť aj projekt na likvidáciu čistiarne odpadových vôd, keďže
kanalizáciu už prevzala Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Na základe výzvy Úradu vlády by sa obec chcela uchádzať o dotáciu na multifunkčné ihrisko,
ktoré by malo byť umiestnené pod budovou základnej školy.
V obci je potrebné urobiť zmenu územného plánu.
Návrh na uznesenia č. 2/2019/13
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Berie na vedomie
Plán práce a vízie starostu obce na rok 2019 a ďalšie obdobie
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 11. Predaj pozemkov.
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou ohľadom pozemkov v lokalite ,,Pod krížom“.
Spolu s obecnom radou a kontrolórom obce už riešili zásady predaja týchto pozemkov a došli
k záveru, že bude vhodné použiť 2 spôsoby predaja: osobitný zreteľ a verejná obchodná súťaž.
Presné podmienky budú určené až po vypracovaní projektu ohľadom napojenia miestnej
komunikácie na štátnu cestu. Ing. Antom Bujňák oboznámil poslancov, že bez tohto projektu
sa nepohnú ďalej, musí byť vypracovaní a schválený okresným úradom, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií. Ak okresný úrad dá súhlas, až potom môžu pristúpiť už
k spomínanému odpredaju pozemkov.
Návrh na uznesenia č. 2/2019/14

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Berie na vedomie informácie ohľadom predaja pozemkov v lokalite ,,Pod krížom.“
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Návrh na uznesenia č. 2/2019/15
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke
Ukladá starostovi obce vypracovať projekt ohľadom napojenia z hlavnej cesty na miestnu
komunikáciu v lokalite ,,Pod krížom“.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Štieber

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

Ing. Jozef Novysedlák

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

Zapísala: Mgr. Mária Bujňáková

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

