Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Lúka,
konaného dňa 21. 05. 2021
___________________________________________________________________________

Prítomní: Marko Osif, starosta obce
Poslanci: Peter Novysedlák , Marián Bujňák Ing.. Dušan Matija Mgr., Marcela Bujňáková
Ing., Ján Štieber Ing.
Ďalší prítomní: Mgr. Helena Kormošová, riaditeľka ZŠsMŠ
PROGRAM:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Pozemky pod krížom – verejná obchodná súťaž.
4) Záverečný účet obce za rok 2020.
5) Situácia v školskej jedálni.
6) Vydanie a financovanie knihy o Krásnej Lúke..
7) Informácie k verejnému obstarávaniu – bytový dom.
8) Rôzne.
9) Záver.
K bodu 1. Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Poslanci súhlasili s daným programom zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 15/2021/01
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zasadnutia.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil zapisovateľa Mgr. Máriu Bujňákovú a overovateľov zápisnice Ing. Jána
Štiebera Ing. Mariána Bujňáka.
Návrh na uznesenie č. 15/2021/02
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zapisovateľ: Mgr. Máriu Bujňáková
Overovateľov zápisnice: Ing. Mariána Bujňáka a Ing. Jána Štiebera

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 3. Pozemky pod krížom – verejná obchodná súťaž.
Starosta obce informoval poslancov OZ o voľných pozemkoch v lokalite Pod krížom, nakoľko
dvaja účastníci verejnej obchodnej súťaže sa svojich pozemkov vzdali a jeden pozemok ostal
voľný. Navrhol teda, aby sa urobila nová verejná obchodná súťaž za tých istých podmienok.
Ide o parcely :
Pozemok registra C KN parcela č. 1592/39, trvalý trávny porast o výmere 512 m2
Pozemok registra C KN parcela č. 1592/44, trvalý trávny porast o výmere 945 m2
Pozemok registra C KN parcela č. 1592/49, trvalý trávny porast o výmere 830 m2
Návrh musí byť doručený na Obecný úrad v termíne do 07.06.2021 do 12.00 hodiny.
Poslanci schválili predaj týchto pozemkov podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže.

Návrh na uznesenie č. 15/2021/03
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemkov v lokalite Pod krížom, parcelné čísla 1592/39, 1592/44 a 1592/49 podľa
podmienok verejnej obchodnej súťaže schválených OZ uznesením č. 9/2020/03 dňa
08.04.2020.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2020.
Poslancom bol zaslaný e-mailom návrh záverečného účtu obce za rok 2020, ako aj stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil za svoju
neúčasť a odborné stanovisko doručil vopred formou e-mailu Poslanci nemali pripomienky
k záverečnému účtu, keďže obec hospodárila veľmi dobre s výraznejším prebytkom, čo
súviselo aj s pandémiou koronavírusu COVID 19, kvôli ktorej sa nerealizovali väčšie investičné
akcie ani kultúrno-spoločenské akcie. Hlavný kontrolór obce odporučil OZ schváliť záverečný
účet bez výhrad. . Chyby na ktoré sme narazili v návrhu boli odstránené a záverečný účet bol
predložený a následne schválený už v správnych číslach.

Návrh na uznesenie č. 15/2021/04
Obecné zastupiteľstvo
-

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 75 098,61 € na tvorbu rezervného
fondu.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 5. Situácia v školskej jedálni.
Starosta obce oboznámil poslancov s celkovou situáciou v ZŠsMŠ a v školskej jedálni, kde
situácia začína byť kritická. Počet detí klesá a začínajú problémy s financovaním. Zasadnutia
sa zúčastnila aj p. riaditeľka Mgr. Helena Kormošová, ktorá situáciu bližšie opísala. Poslanci
OZ dostali formou e.mailu aj podrobnú finančnú analýzu s vysvetlením opatrení, ktoré už boli
n ZŠDsMŠ vykonané: rozviazanie pracovného pomeru s ekonómkou školy, kumulovanie síl
všade, kde je to možné, prehodnocovanie úväzkov učiteľov, ušetrenie finančných prostriedkov

v minulom roku. Obec je nápomocná tiež a ekonomickú agendu školy bude vykonávať Mgr.
Mária Bujňáková. Obec prijali pracovnú silu na ½ úväzku na pomocné administratívne práce
a agendu daní.
Riaditeľka školy navrhuje možné riešenie na úseku školskej jedálne za účelom ušetrenia
finančných prostriedkov, ktoré by bolo možné následne použiť na plynulý chod školy. V ŠJ
momentálne došlo k úplnej výmene zamestnancov, nakoľko tam evidujeme dlhodobú
práceneschopnosť hlavnej kuchárky. Bola prijatá nová vedúca ŠJ na 40% pracovný úväzok, 1
hlavná kuchára na 100 % úväzok a 1 pomocná vyučená sila na 50% úväzok. Keďže došlo
k úplnej výmene pracovných síl, bolo potrebné prijať aj pomocnú silu z dôvodu nutnej
výpomoci do 30.06.2021. Riaditeľka školy preto navrhuje využiť možnosť zaradenia školskej
jedálne do siete súkromných školských jedálni z dôvodu zachovania školskej jedálne v obci, čo
znamená aj zachovanie teplej stravy pre naše deti, žiakov, ako aj dôchodcov za podmienok, že
by boli dodržané všetky normy a zásady prípravy jedál pre deti. Ako riaditeľka si uvedomuje
vážnosť situácie a hľadá všetky možné spôsoby, ako čo najdlhšie udržať ZŠsMŠ v obci.
Veríme, že situácia sa v budúcnosti stabilizuje. Obec sa preto snaží aj o výstavbu bytového
domu, aby mladí ľudia mohli v obci ostať, pozemky Pod krížom už sú v stave, kedy môžu
záujemcovia začať s výstavbou a pomaly začína rozbiehať a monitorovať pozemky v Hone,
kde by vznikla veľmi pekná lokalita na bytovú výstavbu.
Poslanci OZ si prešli finančnú analýzu, zhodnotili všetky klady a zápory, aj súhlasia so
zaradením školskej jedálne , no zatiaľ iba s týmto návrhom. Na podnet poslanca Ing. Mariána
Bujňáka vyžadujú ešte stanovisko hlavného kontrolóra s podrobnejšiu finančnú analýzu.
Návrh na uznesenie č. 15/2021/05
Obecné zastupiteľstvo
-

súhlasí s návrhom vyradenia školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení
v prípade, že bude zaradená ako súkromná školská jedáleň.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Vydanie a financovanie knihy – Krásna Lúka.
Starosta obce informoval poslancov OZ so stavom vydania knihy o našej obci. Kniha je už
v stave, že môže ísť do tlače, no ešte je potrebné dofinancovať nejakú časť z rozpočtu obce.
Sponzori zatiaľ prispeli sumou cca 5 000,- €, ešte má niečo sľúbené, no potrebujeme mať istotu,
že vieme knihu dofinancovať aj z rozpočtu obce. Poslanci súhlasia s tým, že na najbližšie OZ
predloží starosta rozpočtové opatrenie a presnou sumou.

Návrh na uznesenie č. 15/2021/06

Obecné zastupiteľstvo
-

súhlasí s dofinancovaním knihy o Krásnej Lúke

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 7. Informácie k verejnému obstarávaniu – bytový dom.
Starosta obce informoval OZ ohľadom výstavby bytového domu. Práve prebieha 2. kolo
verejného obstarávania, keďže prvé kolo bolo zrušené z dôvodu prihlásenia iba 2 účastníkov.
Druhé kolo by malo byť ukončené 10.06.2021.
Taktiež predniesol pripomienku p. Novysedláka, ktorá bola doručená e-mailom v piatok
o 14:01 hodine:
,,Dobrý deň.
Chcel som sa zúčastniť dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ale nemôžem pre zdravotné problémy ,
preto prosím, aby v "rôznom" boli prečítané moje pripomienky.
1. vyzývam Vás, aby ste zastavili projekt výstavby bytového domu. Chcete zlikvidovať detské ihrisko na ktorom
denne sa hrajú desiatky deti. Ihrisko je veľmi kvalitne zhotovené a slúži minimálne 20 rokov bez akéhokoľvek
poškodenia. Odporúčam zbúrať garáž ,oplotiť a skrášliť prostredie .Dostali ste mandát od voličov, ale predsa v
tejto záležitosti odporúčam opýtať sa občanov, či s výstavbou bytového domu v tejto lokalite súhlasia. Aby sa
Vás raz Vaše deti neopýtali ,prečo ste im zobrali ihrisko. Chcem Vám povedať, že to nie je len môj nesúhlas, ale
mnohých občanov, preto som sa rozhodol, že to dnes na OZ budem pripomienkovať.
2.neverím tomu, že namiesto čističky bude tak skoro stať multifunkčne ihrisko. Podľa mojich odhadov na
likvidáciu čističky bude potrebných minimálne 50 000 EUR.A keď ju zlikvidujete, tak radšej tam postavte
bytovku.
3.Ponukam Vám stavebné pozemky Za mohylu. Naša rodina tam vlastní 1,1 ha.
Ďakujem a ostávam s pozdravom. Jozef Novysedlák,,

Poslanci zobrali túto pripomienku na vedomie, no výstavbu bytového domu nechcú stopnúť.
Ozval sa poslanec Mgr. Marián Bujňák, ktorý sa zamýšľal na tým, že stále riešime situáciu
v ZŠsMŠ z dôvodu nedostatku detí a bytový dom by túto situáciu mohol sčasti zlepšiť, nakoľko
je predpoklad, že mladí ľudia prídu do bytového domu. Na likvidáciu čističky sa momentálne
vypracováva projekt a potom sa budú žiadať financie cez environmentálny fond. Starosta obce
si uvedomuje, že treba na to financie, ale obec urobí všetko preto, aby čistička bola
zlikvidovaná. Padli pripomienky aj z rady poslancov, že obec má futbalové ihrisko, ktoré slúži

deťom a mládeži, nie je síce betónové, ale pre šport slúži veľmi dobre. K bodu 3 sa poslanci
nevyjadrili.
Návrh na uznesenie č. 15/2021/07
Obecné zastupiteľstvo
-

berie na vedomie informácie ohľadom verejného obstarávania na bytový dom.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Zapísala: Mgr. Mária Bujňáková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marián Bujňák

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

Ing. Ján Štieber

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

V Krásnej Lúke dňa 21.05.2021

