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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 12. 2015
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

František Mašlej
Jozef
Bandžák
PaedDr. Branislav Baran
Mgr. Igor Diky
Stanislav Goč
Mgr. Jozef Motýľ
Ján
Talian
Mgr. Jozef Tomáš

Viď. prezenčná listina.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Nariadenie o výške poplatkov v obci Kračúnovce
Aktualizácia rozpočtu na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016 a roky 2017 a 2018
Správa o činnosti komisií za rok 2015
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej, ktorý
privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: p. Jozef
Bandžák a Mgr. Jozef Motýľ.
3.

Nariadenie o výške poplatkov v obci Kračúnovce

Obec Kračúnovce v súlade so zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
aktualizovala VZN č. 3/2012 formou Doplnku č. 1 k tomuto VZN, kde sa stanovila sadzba
poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu. Viď. uznesenie OZ. VZN tvorí prílohu k
zápisnici.
4. Aktualizácia rozpočtu na rok 2015
Aktualizáciu rozpočtu obce Kračúnovce č. 3 na rok 2015 predložila p. Božena Bindasová.
Príjmy a výdavky obce na rok 2015 sa navyšujú o čiastku 25 885 €. Celková výška rozpočtu v
príjmovej a výdavkovej časti na rok 2015 po úprave je 1 074 344. Viď. uznesenie OZ.
Aktualizácia rozpočtu č. 3 tvorí prílohu k zápisnici.

-215. Rozpočet obce na rok 2016 a roky 2017 a 2018
Návrh rozpočtu na rok 2016 predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka OcÚ. Návrh
rozpočtu je vyrovnaný v celkovej výške 870 802 €. Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce
podal poslancom odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu. Zároveň odporučil
poslancom navrhovaný rozpočet na rok 2016 schváliť. Viď. uznesenie OZ. Rozpočet tvorí
prílohu k zápisnici. Návrh rozpočtu na rok 2017 je vo výške 973 832 € a na rok 2018 je 1 017
982 €. Poslanci návrhy zobrali na vedomie. Viď. uznesenie OZ. Návrhy tvoria prílohu k
zápisnici.
6. Správa o činnosti komisií za rok 2015
Písomnú správu o činnosti komisie za rok 2015 predložil p. Bandžák, predseda komisie
pre ochranu verejného majetku a na vybavovanie sťažnosti. Ostatní predsedovia doložia
písomnú správu o činnosti do 18. 12. 2015. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
7.

Rôzne

V bode rôzne bolo prerokované:
- p. Štefan Kolesár, trvale bytom Kračúnovce 201 - poslancom prezentoval svoj zámer kúpy
poľnohospodárskej pôdy a výstavby jazdeckého areálu v extraviláne obce,
- poslanec Jozef Bandžák - navrhol čierne skládky odpadu v obci riešiť finančnou pokutou,
ináč ich budú občania stále vytvárať,
- poslanec PaedDr. Branislav Baran - navrhol riešiť čierne skládky nad obcou namontovaním
kamier alebo fotopascí,
- požiadal starostu obce o doručenie písomnej výzvy nenapojeným občanom na ČOV a
predloženie dokladov o likvidácii odpadu spätne za tri roky. Viď. uznesenie OZ.
- p. Benková - v mene Jednoty dôchodcov sa poďakovala starostovi a poslancom za
poskytnutie príspevku v roku 2015 pre ich organizáciu, zároveň ich informovala o aktivitách
v tomto roku. V roku 2016 by chceli vyčistiť a upraviť lesné studničky v katastri našej obce,
uskutočniť zdravotnú prednášku, navštíviť nemocných členov a osamelých občanov
pripraviť výstavu jesenných plodov a usporiadať zájazd.
- upozornila poslancov na znečistenie miestneho potoka pri ich RD,
- p. Jusková - poďakovala sa starostovi za zabezpečenie namontovania rozperiek na
elektrickom osvetlení na ich ulici, kde dochádzalo k častému skratu,
-p. Bandžák - navrhol osadiť smerové tabule v obci - Dom nádeje, ZŠ, športový areál,
- starosta odpovedal, že obec nemôže svojvoľne osadiť smerové tabule, musí zvolať
jednanie s kompetentnými organizáciami, nakoľko cesta I/73 je cesta I. triedy,
- p. Jusková - požiadala starostu obce o zaslanie výzvy Agroslužbám VK Giraltovce o
vyčistenie pozemku od náletových krovín na pozemku nad ich RD,
- poslanec Talian - upozornil na neosvetlený prechod pre chodcov pri RD súp. č. 97
- upozornil na znečistenie Chorvátskeho potoka smerom na Lúčku a navrhol
v spolupráci s p. starostom z Lúčky riešiť vyčistenie brehov potoka,

-22- p. Bandžák - dotazoval sa, či obec potrebuje 2 pracovníkov na celý úväzok, či nepostačí
jeden a riešiť pracovníkov cez ÚPSVaR,
- Mgr. Jozef Kozák - hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2016. Viď. uznesenie OZ. Plán tvorí prílohu k zápisnici.
- starosta obce- informoval poslancov o doručení "Petície o zákaze prevádzkovania
niektorých hazardných hier na území obce Kračúnovce". Poslanci menovali
komisiu v zložení: p. Božena Bindasová, p. Katarína Kundrová, p. Jozef Bandžák a p. Ján
Centek na kontrolu petičných hárkov. Viď. uznesenie OZ.

10. Diskusia
V rámci diskusie nevystúpil nikto z prítomných.
11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Poprial im šťastné a veselé prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia a pracovného elánu v novom roku.

........................................
František Mašlej
starosta obce

Overovatelia:

1.

Jozef Bandžák

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

2.

Mgr. Jozef Motýľ

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

