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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2019 

 

Prítomní:    1.   Jozef            Bandžak    

                     2.   PaedDr. Branislav Baran, MBA 

          3.   František      Bartoš  

          4.   Michal          Boleš 

         5.   Mgr. Jozef    Motýľ 

                     6.   Ján    Talian 

                     7.   Mgr. Jozef    Tomáš            

Viď. prezenčná listina. 

  

Program:      

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu zasadnutia 

4.   Kontrola plnenia uznesení 

5.   Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 4 na rok 2019 

6.   Rozpočet obce na rok 2020 a roky 2021 a 2022 

7.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

8.   Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9.   Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú Kračúnovce platný od 01. 01.  

      2020 

10. Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

11. Žiadosť o finančný príspevok 

12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ a ZŠ Kračúnovce 

13. Rôzne 

14. Diskusia  

15. Záver 

     

1.   Otvorenie 

 

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Mgr. Jozef Motýľ, 

ktorý privítal prítomných  na zasadnutí. 

 

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

        Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová.  Za overovateľov zápisnice: p. Jozef 

Bandžak a p. František Bartoš. Viď. uznesenie OZ. 

 

3.  Schválenie programu zasadnutia  

 

      Zástupca starostu predložil poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci schválili.  Viď. 

uznesenie OZ.  

 

4.  Kontrola plnenia uznesení  

 

    Kontrolu plnenia uznesení predložil zástupca starostu Mgr. Jozef Motýľ. Informoval poslancov:    

- rekonštrukcia MK k RD súp. č. 238 a 236 – oslovený  projektant vo veci spracovania projektu,     

   rokujeme  so SPF vo veci vysporiadania pozemkov na cestu, 
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- zhotovenie strže pri DR súp. č. 140 - urobené,  

- zhotovenie priepustu pri RD súp. č. 98 a na par. KN 670/2 – urobené, 

- výstavba cesty k RD súp. č. 236 – urobená, 

- vo veci údržby v nájomnom byte súp. č. 150 –nastala zmena, nájomca požiadal o rekonštrukciu na  

   náklady obce, viď. uznesenie OZ č. 149/9/2019. 

V tomto bode p. Talian upozornil na nevyčistený kanál pri RD súp. č. 236 a na obecnú komunikáciu 

pri RD súp. č. 250, kde hrozí zosuv cesty. 

 

 

5.   Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 4 na rok 2019 

 

     Aktualizáciu rozpočtu č. 4 na rok 2019 predložila p. Božena Bindasová.  Úprava  nastala 

v príjmovej časti, kde sa navýšil rozpočet o  28 155,- € vo výdavkovej časti je zníženie o 19 845,- €. 

Poslanci aktualizáciu schválili.  Viď. uznesenie OZ. Aktualizácia tvorí prílohu k zápisnici.  

 

 

6.  Rozpočet obce na rok 2020 a roky 2021 a 2022 

 

      Návrh rozpočtu obce na rok 2020  predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka Ocú. Návrh 

rozpočtu na rok 2020 je v príjmovej a výdavkovej časti vyrovnaný v celkovej výške 1 301 617,- €. 

K návrhu podal odborné stanovisko hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef Kozák, ktorý konštatoval, že 

je spracovaný v súlade so zákonmi a predpismi a navrhol poslancom, aby ho schválili.  Poslanci  

navrhovaný rozpočet schválili.  Viď. uznesenie OZ.  Rozpočet tvorí prílohu k zápisnici.   

     Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 poslanci zobrali na vedomie. Viď. uznesenie OZ. 

Rozpočet tvorí prílohu k zápisnici.  

    

 

7.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na rok 2020  

 

      Odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu na rok 2020 predložil Mgr. Jozef Kozák, kde 

konštatoval, že rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, všeobecne 

záväznými nariadeniami a internými predpismi obce a odporučil poslancom rozpočet schváliť. Viď. 

uznesenie OZ.  Správa tvorí prílohu k zápisnici.   

 

 

8.  Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

     

    Návrh doplnku k VZN predložila p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú. Komisia finančná 

a pre správu obecného majetku  na svojom stretnutí prehodnotila doterajšiu výšku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad,  ktorá je nepostačujúca  a navrhla sadzbu 0,041 € na osobu a deň. 

Poslanci sa na tomto  Doplnku č. 2  k VZN č. 3/2012 uzniesli. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

9.  Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú Kračúnovce platný od 01. 01. 2020 

 

     Sadzobník úhrad za poskytované služby obcou predložila p. Katarína Kundrová. Na návrh 

komisie finančnej a pre správu obecného majetku sa upravili niektoré položky. Poslanci zrušili 

uznesenie č. 66/4/2019 zo dňa 31. 05. 2019, ktorým sa schválil prenájom sály len pre občanov 

s trvalým pobytom v obci. Sadzobník úhrad tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ. 
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10. Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

 

      Mgr. Jozef Kozák predložil poslancom plán kontroly na 1. polrok 2020.  Predmetom kontroly 

bude dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce.  Plán tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.  

 

11. Žiadosť o finančný príspevok 

  

     O finančný príspevok požiadali: 

- Základná organizácia Jednoty dôchodcov  príspevok schválený vo výške 1 300,- €, Viď. 

uznesenie OZ. 

- Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Kračúnovce 179 – príspevok  schválený vo výške 

10 000,- €. Viď. uznesenie OZ. 

- Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kuková – príspevok schválený vo 

výške 600,- € . Viď. uznesenie OZ.  

- OFK Tatran Kračúnovce – príspevok schválený vo výške 20 000,- €.  

 

12 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa  do Rady školy pri MŠ a ZŠ Kračúnovce 

 

    V tomto bode poslanci  delegovali zástupcov za zriaďovateľa: 

- do  Rady školy pri MŠ Kračúnovce:   František Bartoš ml., Michal Boleš, 

- do Rady školy pri ZŠ Kračúnovce: Ján Mihok, Jozef Hudaček, PhDr. Martina Bolešová,  

   ThLic. Marek Haratim. Viď. uznesenia OZ.       

 

13. Rôzne 

 

     V bode rôzne bolo prerokované:  

- odmenu pre hlavného kontrolóra za rok 2019 vo výške 200,- €,   viď. uznesenie OZ, 

- zástupca starostu: 

     -požiadal predsedov komisií, aby doložili  zápisnice zo zasadnutí za rok 2019 v termíne  

      do 16. 12. 2019.Viď. uznesenie OZ, 

    - navrhol poslancom, aby sa  v tomto roku v rámci spolupatričnosti nekonali  

      silvestrovské oslavy, namiesto kúpi ohňostroja by sa prispelo pre obyvateľov na   

      Mukačevskej ulici 7 v Prešove, 

       - poslanci sa uzniesli, že výška príspevku nebude v cene ohňostroja, ale prispeje sa  

         vyššou čiastkou a to 1,- € na obyvateľa, čo predstavuje sumu 1 230,- €. Viď.  

         uznesenie OZ, 

- p. Bartoš navrhol, aby  silvestrovské posedenie bolo,  ale iba s menším občerstvením,   

- zástupca starostu informoval poslancov o žiadostiach obyvateľov  o napojenie nových  

   svetiel  verejného osvetlenia hlavne v okrajových častiach obce,  taktiež ich oboznámil   

   s problémom osvetlenie v parku oproti škole, kde dochádza k skratu  v zemnom vedení  a  

   tým k výpadku  verejného osvetlenia v obci, 

   -oboznámil poslancov s prípravou projektu na rekonštrukciu Domu nádeje v spolupráci  

     s  MAS Topoľa, 

   -informoval poslancov o podaní projektov na ÚPSVaR Bardejov v rámci zamestnania  

    dlhodobo nezamestnaných, 

- p. Bandžak navrhol  finančne odmeniť požiarnikov,  

      - vzniesol požiadavku, aby verejné osvetlenie v obci svietilo  počas celej noci aspoň v čase      

        sviatkov,  

- zástupca starostu informoval poslancov  vo veci riešenia kúpi požiarnej striekačky, 

- p. Bartoš  upozornil na osvetlenie na multifunkčnom  ihrisku, vypínače osvetlenia riešiť  
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      uzamknutím na kľúč, alebo ho zabezpečiť iným účinnejším spôsobom, 

     - zabezpečiť  informačné tabule – upozornenia na multifunkčne a detské  ihrisko, 

     - je potrebné zakúpiť regály do školskej jedálne v ZŠ a uvažovať nad kúpou konvektomatu, 

-p. Talian dotazoval sa na opravu poškodeného zábradlia po autohavárii, navrhol vyzvať  

     poisťovňu k plneniu škodovej udalosti alebo žiadať od toho, kto škodu spôsobil,  

      -dotazoval sa zástupcu starostu, či neuvažuje nad možnosťou dlhšej  pracovnej doby na  

        Ocú, nakoľko súčasný stav nepostačuje, 

-p. Baran navrhol poslancom absolvovať školenie pre poslancov OZ v rámci RVC Prešov,  

     -  vzniesol požiadavku na zmenu kultúry parcely E KN č. 110/2 – ostatná plocha na  

        C KN – zastavané plochy a nádvoria. Viď. uznesenie OZ. 

-p. Boleš – vo veci riešenia kanálu  pred RD p. Hrehu - poslanci súhlasili, že obec  

      zabezpečí mriežku, betonárske práce si zabezpečí vlastník na svoje náklady.      

 

14. Diskusia 

 

      V rámci diskusie nevystúpil nikto. 

 

15. Záver 

 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva zástupca starostu poďakoval 

poslancom a prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil.  

 

 
 
          ........................................  
                          Mgr. Jozef Motýľ 

             zástupca  starostu obce 

 
 
 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:  p. Katarína Kundrová                .......................................                 

 
       
Overovatelia:                p. Jozef  Bandžak     ...................................... 

 

 

                           p. František  Bartoš     ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


