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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 2018
Prítomní:

1. František Mašlej
2. Jozef
Bandžak
3. PaedDr. Branislav Baran, MBA
4. František
Bartoš
5. Michal
Boleš
6. Mgr. Jozef Motýľ
7. Ján
Talian
8. Mgr. Jozef Tomáš
Viď. prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Aktualizácia rozpočtu č. 4 na rok 2018
5. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školského
zariadenia na území obce Kračúnovce
6. Rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020-2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
8. Príprava na voľbu hlavného kontrolóra obce
9. Žiadosť o odkúpenie parciel C KN 200, C KN 201 a C KN 202
10. Žiadosť o rekonštrukciu strechy ŠA
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej,
ktorý privítal prítomných na zasadnutí. Starosta obce oboznámil poslancov s programom
dnešného rokovania, ktorý poslanci schválili. Viď. uznesenie OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: p.
Jozef Bandžak a p. Ján Talian. Viď. uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci schválili. Viď.
uznesenie OZ.
4. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 4 na rok 2018
Aktualizáciu rozpočtu predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka Ocú. V príjmovej
a výdavkovej časti sa navýšil rozpočet o 41 991,-€. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí
prílohu k zápisnici.

-25. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školského
zariadenia na území obce Kračúnovce
Návrh VZN č. 3/2018 predložil starosta obce. Poslanci navýšili sumu jednotkového
koeficientu z 80,- € na 87,- €. Takto upravené VZN schválili. Viď. uznesenie OZ. VZN
č. 3/2018 tvorí prílohu k zápisnici.
6. Rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021
Rozpočet obce na rok 2019 predložila p. Bindasová, pracovníčka Ocú. Rozpočet na rok
2019 je v príjmovej a výdavkovej časti vyrovnaný v celkovej výške 1 179 335 €.
K návrhu rozpočtu podal odborné stanovisko Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce.
Konštatoval, že návrh rozpočtu je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. , zákonom č.
583/2004 Z. z. a v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Správa tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci predložený návrh rozpočtu
schválili. Viď. uznesenie OZ. Návrh rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 predložil Mgr. Jozef
Kozák. Poslanci predložený plán schválili. Viď. uznesenie OZ. Plán tvorí prílohu
k zápisnici.
8. Príprava na voľbu hlavného kontrolóra obce
Dňa 28. 02. 2019 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Kračúnovce.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 4 ods. 3 písm. e a § 11 ods. 4 písm. j zákona 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného
kontrolóra obce Kračúnovce na deň 15. 02. 2019. V súlade s § 18 a ods. 6 zákona
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci obecného
zastupiteľstva určili hlavnému kontrolórovi kratší pracovný čas s 9 % úväzkom. Viď.
uznesenia OZ.
9. Žiadosť o odkúpenie parciel C KN 200, C KN 201 a C KN 202
Starosta obce predložil opätovnú žiadosť p. Jána Matisa a PaedDr. Márie Matisovej
o odkúpenie parciel C KN 200, C KN 201 a C KN 202 v k. ú. Kračúnovce v celkovej
výmere 109 m2 z dôvodu jestvujúceho oplotenia hore uvedených vlastníkov na obecnom
pozemku. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom pozemkov za sumu 7,- €/m2. Viď.
uznesenie OZ.
10. Žiadosť o rekonštrukciu strechy ŠA
Starosta obce predložil poslancom žiadosť nájomníkov v budove súp. č. 352
o rekonštrukciu strechy z dôvodu zatekania do bytov. Poslanci požiadali starostu obce
pripraviť rozpočet na rekonštrukciu strechy.

-311. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
- starosta obce po oficiálnom otvorení, určení zapisovateľa, overovateľov a schválení
programu zasadania obecného zastupiteľstva dal slovo prítomným občanom, aby predniesli
požiadavky. Obyvatelia časti obce od súp. čísla 109 smerom na Lúčku predložili
poslancom žiadosť o riešenie ich dlhodobého problému so zaplavovaním ich
nehnuteľnosti vodou a nánosom blata z kopca nad nimi a žiadajú ich, aby sa zaoberali
touto problematikou. Starosta obce potvrdil, že pozná tento problém. V letných
mesiacoch dal vykopať nad ich pozemkami kanál, čo pomohlo ochrániť ich majetok.
Dopočuli sa, že vlastníci pozemku nesúhlasia s vykopaným kanálom a požadujú kanál
zasypať. Starosta obce odpovedal, že je to pravda. Sťažovali sa aj na Pozemkovom úrade
vo Svidníku, ktorý zvolal tvaromiestne šetrenie v danej veci. Za obec bol prítomný p.
Talian, zástupca starostu. Nedospeli k žiadnemu rozhodnutiu. Starosta obce navrhol
majiteľom, že obec na svoje náklady vykope kanál po celej dĺžke ich pozemku, tým by sa
odviedla voda do miestneho potoka a nerobila škodu. V minulosti sa tam kanál nachádzal,
ale bol rozoraný. Starosta neuspel, majitelia nesúhlasia, trvajú na zasypaní kanála
a požadujú finančné odškodnenie. Starosta nevidí iné východisko nakoľko ide o súkromné
vlastníctvo. Navrhol provizórne riešenie, že požiada Agroslužby Giraltovce, ktoré užívajú
pozemky nad ich nehnuteľnosťami, aby urobili väčšiu brázdu a tým by aspoň čiastočne
boli chránení pred zaplavovaním. Obec zvolá stretnutie vlastníkov priľahlých parciel, aby
navrhli riešenie.
-Žiadosť Jednoty dôchodcov o finančný príspevok pre ich organizáciu na rok 2019 vo
výške 1 400,- €. Poslanci odsúhlasili príspevok v požadovanej výške. Viď. uznesenie OZ.
12. Diskusia
V rámci diskusie bolo prejedané:
- p. Baran- informoval sa vo veci oplotenia pri ZŠ – starosta odpovedal, že pletivo je
zakúpené, keď počasie dovolí bude zrealizované ešte v tomto roku,
- navrhol, aby komisia pre školstvo, kultúru a šport bola doplnená o ďalšieho
člena Mgr. Igora Dikyho – starosta odpovedal, že ho osloví. Keď bude
súhlasiť, na ďalšom zasadnutí môže byť voľba.
-p. Bandžak - navrhol vyhlásiť osobnosť obce Kračúnovce,
- navrhol umiestniť schránku na podnety a sťažnosti od občanov.
-p. Tomáš - sa informoval vo veci vyberania poplatkov za prenájom sály, či výška
schválených poplatkov pokrýva výdavky. P. Kundrová, pracovníčka Ocú
odpovedala, že jednu sadzbu bude treba opraviť,
- predložil poslancom návrh zásad odmeňovania poslancov a menovaných
členov komisií.
-p. Boleš – vzniesol požiadavku na orezanie stromov na parkovisku pri kostole,
- navrhol urobiť parkovisko pred ZŠ,
- upozornil na zábradlie na moste pri RD 189- starosta odpovedal, že už je
opravené,
- informoval sa vo veci prechodu pre chodcov na Močarniciach, či by nebolo
možné ho presunúť bližšie do obce, taktiež upozornil na neprehľadnosť na
prechode pre chodcov pri RD súp. č. 78.
-p. Bartoš – navrhol, aby sa začalo s prípravou na festival, je potrebné určiť dátum tak, aby
sa nezhodoval s festivalom v Raslaviciach a začať riešiť účinkujúcich,

-4-navrhol, aby sa na Silvestra podával guľáš – starosta odpovedal, že v minulosti
sa podával a nebol oň záujem.
-p. Talian -navrhol žetónový alebo váhový systém zberu komunálneho odpadu, ktorý by
bol spravodlivejší k občanom, hlavne k tým, ktorí poctivo separujú. Každý by
zaplatil, iba za to, čo vyprodukuje a nedoplácal by na ostatných. Tým by sme
motivovali ostatných občanov. V konečnom dôsledku by sa nezvyšovala
cena za komunálny odpad. Kundrová odpovedala, že váhový zber nie je
možný z technických dôvodov prevádzkovateľa, žetónový zase
z hygienických dôvodov, nakoľko zákonom je daný interval vývozu
komunálneho odpadu.
13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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František Mašlej
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice: Katarína Kundrová

Overovatelia:
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p. Jozef Bandžak
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p. Ján Talian
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