Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka,
konaného dňa 02. 09. 2021
___________________________________________________________________________

Prítomní: Marko Osif, starosta obce
Poslanci: Marián Kaperák Mgr., Jozef Novysedlák Ing., Peter Novysedlák , Marián Bujňák
Ing., Marcela Bujňáková Ing., Ján Štieber Ing.

PROGRAM:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a návrh overovateľov zápisnice.
3) Postup obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krásna Lúka.
4) VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce Krásna Lúka.
5) Príprava podujatia spojeného s krstom knihy ,,Krásna Lúja“ dňa 19.08.2021.
6) Návrh na rekonštrukciu lávky pred č. d. 32.
7) Žiadosť p. Bujňáka na prenájom pozemkov k výstavbe elektrickej prípojky.
8) Rôzne.
9) Záver.
K bodu 1. Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Poslanci predložený program zasadnutie schválili.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/01
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutie

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a návrh overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil zapisovateľa Mgr. Máriu Bujňákovú a overovateľov zápisnice Petra
Novysedláka a Mgr. Mariána Kaperáka.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/02
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov:
Zapisovateľ: Mgr. Mária Bujňáková
Overovateľov zápisnice: Peter Novysedlák a Mgr. Mariána Kaperáka

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 3. Postup obstarávania a prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krásna
Lúka.
Starosta obce informoval poslancov s postupom obstarávania a prerokovania zmien a doplnkov
územného plánu obce. Predložil im vyhotovenie pripomienok z prerokovania zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN-O. Poslanci nemali žiadne námietky, keďže tieto zmeny boli prerokované už na
predchádzajúcich zasadnutiach.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/03
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Berie na vedomie:
-

Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č.. 21
ÚPN-O Krásna Lúka
Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 1
Výsledky preskúvamia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krásna Lúka podľa § 25
stavebného zákona Okresným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa
24.03.2021 č. OU-PO-OVBO1-2021/011901-002 ako príslušným orgánom územného
plánovania

Súhlasí:
-

S vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 1

Schvaľuje:

-

V súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení, Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNP Krásna Lúka vypracované Ateliér URBEKO – Ing. Arch. Vladimír Ligus,
autorizovaný architekt.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 4. VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce Krásna Lúka
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Krásna Lúka. Tento návrh bol riadne zverejnený
aj preposlaný poslancom na preštudovanie. Neboli žiadne pripomienky k danému návrhu.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/04
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Schvaľuje :
V súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení ,,VZN č. 1/2021, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krásna Lúka
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Žiada starostu obce:
-

-

Zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O, vzmysle § 27 ods. 4 stavebného
zákona a to:
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
termín: do 30 dní
Označiť Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona
schvaľovacou doložkou

Termín: do 30 dní
-

-

Uložiť Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O, v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona na týchto
miestach:
a) na obci – obecnom úrade v Krásnej Lúke
b) na spoločnom obecnom úrade v Lipanoch
c) na Okresnom úrade v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky
termín: do 30 dní
Vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby ,,sekcia výstavby,
odbor územného plánovania, Námestie slobody 6, 810 052 Bratislava
Termín: do 3 mesiacov

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 5. Príprava podujatie spojeného s krstom knihy ,,Krásna Lúka“ dňa 19.08.2021.
Starosta obce otvoril diskusiu na danú tému. Poslanci schválili predaj knihy v sume 15,- €/ kus.
Taktiež predniesli návrh, aby do každej domácnosti v obci bola knihy distribuovaná
bezodplatne. Podujatie organizuje obec, začiatok sv. omšou, prestávka na obec a potom
pokračovanie podujatie, kde autor knihy JUDR., Mgr. Jozef Kušnír predstaví publikáciu a p.
Monika Kandráčová bude krstnou mamou. Pokračovať sa bude malým kultúrnym programom
– deti ZŠ, Monika Kandráčová, Patrik Bača, FS Polomjanka, FS Lisočka, speváčka p. Brillová
v doprovode s Peťom Novysedlákom. Podujatie sa uskutoční na ihrisku, bude možnosť na
tomto podujatí si knihu aj zakúpiť.
Návrh na uznesenie č. 16/2021/05
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Berie na vedomie:
-

Informácie ohľadom podujatia spojeného s krstom knihy

Schvaľuje:
-

Darovanie 1 ks knihy do každej domácnosti
Schvaľuje cenu za predaj knihy 15,- €/kus

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Návrh na rekonštrukciu lávky pred č. d. 32.
Starosta obce informoval poslancov OZ o havarijnom stave tejto lávky, kde obyvatelia obce už
svojpomocne niektoré veci opravili a predniesol návrh, aby táto lávka bola zrekonštruovaná.
Poslanci súhlasili a poverili starostu obce, aby zabezpečil nejaké návrhy – vizualizáciu lávky
a padol aj návrh, aby do tejto akcie zapojili aj občanov a umožnili im hlasovanie na facebooku,
aký návrh by sa im páčil.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/06
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Poveruje starostu obce:
- Zabezpečiť grafické návrhy na opravu lávky pred č. d. 32
- Zverejniť návrhy na stránke obce a na facebookovej stránke a umožniť občanom
hlasovanie, ktorý návrh by uprednostnili
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 7. Žiadosť p. Bujňáka o prenájom pozemkov k výstavbe elektrickej prípojky.
Starosta obce predniesol žiadosť p. Bujňáka na prenájom pozemkov k dočasnej výstavbe
elektrickej prípojky. Túto žiadosť podaj na základe odporúčania VSE, kde bol osobne prejednať
danú možnosť. Prípojky by sa vytvorili dočasne – do doby zrealizovania sietí prostredníctvom
VSSD v novovybudovanom mieste v lokalite ,,Pod krížom“. Poslanci nemali námietky,
nakoľko je to dočasné riešenie a pomôže pri výstavbe rodinných domov v danej lokalite.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/07
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka

Schvaľuje :
-

Žiadosť p. Bujňáka na prenájom pozemkov parcely KN-C č. 1592/58 – 1m2 , 1592/57 –
1 m2 , 1592/62 – 1 m2, 1592/59 – 1 m2 , 1592/56 1 m2, 1592/45 1 m2 , 1592/48 – 1 m2k
výstavbe elekrickej prípojky

Poveruje:
-

Starostu obce pripraviť nájomnú zmluvu

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Rôzne.
Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom križovatky pred č. d . 120, kde sú časté dopravné
nehody. Obec má zakúpené zrkadlo, no keďže sa nepodarilo dohodnúť s p. Matijom na osadení
zrkadla na jeho pozemku, kde by malo aj zmysel ho osadiť, tak je križovatka bez zrkadla.
Starosta obce bol aj za p. Novysedlákom, ktorého garáž bráni vo výhľade a dohodli sa na
kompromise, že časť garáže zbúra. Starosta obce bol aj za p. Humeníkom, aby zhodnotili
situáciu na tejto križovatke a keďže je to cesta 3. triedy, aby znížili rýchlosť. Dostal prísľub, že
prídu pozrieť. Taktiež starosta obce navštívi ešte p. Matiju, aby sa spoločne dohodli na osadení
zrkadla.
Starosta predniesol aj sťažnosť p. Matiovej ohľadom kontajnerov na bioodpad, ktoré nie sú
k dispozícii. Sťažnosť bola adresovaná poslancovi OZ Dušanovi Matiovi. On sa prisľúbil, že
jej bude odpovedať. Obec má zriadené kompostovisko na základe súhlasu Okresného úradu,
odbor životného prostredia a takisto občania obce majú svoje vlastné kompostoviská.
V minulosti tieto kontajnery boli vyložené a občania tam ukladali komunálny odpad, bolo to
potrebné stále triediť, aj napriek tomu, že kontajnery boli označené.
Starosta obce informoval poslancov OZ o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra k 31.08.2021.
Na najbližšie zasadnutie OZ pripravíme podklady k voľbe hlavného kontrolóra obce.
Návrh na uznesenie č. 17/2021/08
Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka
Berie na vedomie:

-

Informáciu ohľadom situácie na križovatke pred č. d. 120
Informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Starosta ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Mgr. Mária Bujňáková

Overovatelia zápisnice:
Peter Novysedlák

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

Mgr. Marián Kaperák

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

V Krásnej Lúke dňa 02.09.2021

