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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 09. 2017
Prítomní:

1. František Mašlej
2. Jozef
Bandžak
3. PaedDr. Branislav Baran, MBA
4. Mgr. Igor Diky
5. Stanislav Goč
6. Mgr. Jozef Motýľ
7. Ján
Talian
8. Mgr. Jozef Tomáš
Viď. prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok šk. r. 2016/2017
a príprava na nový šk. r. 2017/18 v MŠ a ZŠ
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2017
5. Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2017
6. Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
7. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2017
8. Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú
9. Rôzne
10. 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. Ján
Talian a Mgr. Jozef Tomáš. Viď. uznesenie OZ.
3. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok šk. r. 2016/17 a príprava na
nový školský rok 2017/18 v MŠ a ZŠ
Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za šk. r. 2017/18 a prípravu na nový školský
rok v MŠ predložila Mgr. Mária Girmalová. MŠ navštevovalo 43 detí z toho 16 sa
pripravovalo na vstup do 1. ročníka ZŠ. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za šk. r. 2017/18 a prípravu na nový školský
rok v ZŠ predložila Mgr. Monika Kušnírová. ZŠ v šk. r. 2016/17 navštevovalo 272 žiakov,
z toho na I. stupni 100 žiakov. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
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Kontrolu plnenia uznesení predložil kontrolór obce Mgr. Jozef Kozák. Kontrolované
uznesenia od čísla 197/2017 – 258/2017. Pri kontrole plnenia prijatých uznesení Správa tvorí
prílohu k zápisnici.
5. Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2017
Správu o hospodárení obce za 1. polrok 2017 predložila p. Božena Bindasová,
pracovníčka Ocú. Plnenie príjmov za 1. polrok 2017 je vo výške 666 512,63 €, čo predstavuje
plnenie na 57,66 %. Plnenie výdavkov je vo výške 215 439,14 €, čo je plnenie na 34,07 %.
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 30. 06. 2017 je 193 248,11 €. Správa tvorí
prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
6. Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
Správu hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017 predložil Mgr. Jozef Kozák. Predmetom
kontroly bolo odmeňovanie zamestnancov obce v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
niektorých zákonov. Správa tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
7. Aktualizácia rozpočtu č. 2 za rok 2017
Návrh aktualizácie rozpočtu č. 2/2017 Obce Kračúnovce predložila p. Božena Bindasová,
pracovníčka Ocú. Príjmy aj výdavky boli navýšene o 3 000,- €. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na
rok 2017 tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
8. Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú
Tento bod programu poslanci po vzájomnej dohode predložili na najbližšie zasadnutie
OZ. Komisia finančná a pre správu obecného majetku predloží pripravený návrh sadzobníka
úhrad.
9. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
-Žiadosť p. Kmeca, trvale bytom Giraltovce o kúpu pozemku C KN 665/2 v k. ú. Kračúnovce
vo výmere 1 m2. Poslanci na základe predložené geometrického plánu súhlasili
s odpredajom uvedenej parcely, kde realizujú právo na prednostný prevod podľa osobitného
predpisu a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Viď. uznesenie OZ.
-Žiadosť p. Havirovej, bytom Kračúnovce 110 o úpravu terénu nad jej rodinným domom z
dôvodu častého zaplavovania jej pozemku nánosom z družstevných polí. Poslanci uložili
komisii pre výstavbu a územné plánovanie vykonať tvaromiestne šetrenie vo veci možnosti
riešenia. Viď. uznesenie OZ.
-Ing. Kušnír požiadal poslancov o riešenie jeho problému s kanalizáciou, nakoľko už pri
menších dažďových zrážkach ma vytopené pivnice splaškami. V tomto roku to bolo už 3

-3krát. Mgr. Kozák navrhol vyzvať Aquaspiš spol. s. r. o., prevádzkovateľa obecnej
kanalizácie, o riešenie daného problému.
-Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Mikuláša, biskupa, Kračúnovce o finančnú
pomoc na rekonštrukciu farskej budovy. Poslanci schválili príspevok vo výške 1 500,- €.
Viď. uznesenie OZ.
-Žiadosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Kuková o finančnú pomoc
na kúpu hospodárskeho skladu pre fíliu Kračúnovce. Poslanci schváli príspevok vo výške
500,- €. Viď. uznesenie OZ.
-P. Baran požiadal starostu o zrealizovanie oplotenia medzi bytovým domom súp. č. 425
a rodinným domom p. Dikyovej, rodinným domom p. Jackaninovej a ZŠ. Viď. uznesenie
OZ.
-Starosta obce informoval poslancov o poruche na verejnom osvetlení okolo hlavnej ceste
I/73. Výmena výbojok nie je možná, nakoľko k ním chýbajú podradníky a tie sa už
nevyrábajú. Poslanec Baran navrhol starostovi informovať sa na Ocú v Lúčke, či oni nemajú
zvyšné funkčné podradníky.
-Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní energetického auditu pre stavbu
„Telocvičňa ZŠ Kračúnovce“, ktorý je potrebný ako podklad pre vypracovanie
projektovej dokumentácie.
- P. Baran pochválil rekonštrukciu prízemia KSB.
11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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