Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 04. 2015

Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Viď. prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok 2014/2015
v MŠ a ZŠ Kračúnovce
4. Vyhodnotenie zimného vykurovacieho obdobia a údržba MK
5. Makulár kroniky 2014
6. Správa o trestnej činnosti v obci za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril 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 Tomáš.
3.

Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok 2014/2015
v MŠ a ZŠ Kračúnovce

Správu za I. polrok šk. r. 2014/15 v MŠ prečítal starosta obce, nakoľko Mgr. Mária
Girmalová, riaditeľka MŠ bola ospravedlnená. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Správu za I. polrok šk. r. 2014/15 v ZŠ predložila Mgr. Monika Kušnírová, riaditeľka
ZŠ. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
4. Vyhodnotenie zimného vykurovacieho obdobia a údržba MK
Správu o vyhodnotení zimného vykurovacieho obdobia a údržba miestnych komunikácií
predložil starosta obce. Spotreba plynu za obdobie od 01. 04. 2014 do 20. 04. 2015
v budovách: MŠ, KSB, ŠA a Dom nádeje je 27 406,51 m3. Obec zabezpečuje čistenie
chodníkov malotraktorom, ktorý nepostačuje. Poslanci navrhli starostovi pouvažovať nad

kúpou výkonnejšieho traktora s predným náhonom a frézu na odhrňovanie chodníkov.
Správa tvorí prílohu k zápisnici.
5. Makulár kroniky 2014
Makulár kroniky za rok 2014 predložila kronikárka obce p. Miloslava Benková. Makulár
obdŕžali poslanci, ktorí ho majú najneskôr do 30. 05. 2015 vrátiť na Ocú. Návrhy a podnety
od poslancov budú zapracované do makulára a ten následne prepísaný do kroniky.
Makulár kroniky za rok 2014 tvorí prílohu k zápisnici.
6. Správa o trestnej činnosti v obci za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015
Správu o trestnej činnosti v obci za rok 2014 a 1. štvrťrok 2015 vypracovalo Obvodné
oddelenie PZ Giraltovce, nstržm. Mgr. Ingrid Hudáková, referentka ÚOZ pre našu obec.
Nakoľko nebola prítomná na zasadnutí správu prečítal starosta obce. Správa tvorí prílohu
k zápisnici.
7. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
- informácia starostu obce vo veci žiadosti p. Drahusovej , bytom Kračúnovce č. 192
o stanovisko k vytvoreniu stavebných pozemkov na parcelách E KN 106/50 a 106/70 v
k. ú. Kračúnovce - po prešetrení na Katastrálnom úrade vo Svidníku, obec môže vydať
súhlasné stanovisko avšak nezaväzuje sa výstavbou inžinierskych sieti a prístupovej cesty.
- žiadosť PaedDr. Branislava Barana, bytom Kračúnovce 13 o povolenie podperného
bodu, na dodávku elektrickej energie, na parcele C KN 596 v k. ú. Kračúnovce- obec
súhlasí s postavením podperného bodu na vlastné náklady.
- žiadosť p. Palečkovej, bytom Kračúnovce č. 352 o povolenie rekonštrukcie kúpeľne
v nájomnom obecnom byte a čiastočnú kompenzáciu nákladov- poslanci uložili
predsedovi komisie pre výstavbu a územné plánovanie tvaromiestne šetrenie, zistiť
rozsah a finančné náklady na rekonštrukciu. Termín: do 30. 05. 2015. Viď. uznesenie OZ.
-odpredaj parcely C KN č. 397/3 vo výmere 38 m2 a parcely C KN č. 406/4 vo výmere 23
m2 za cenu 7,- € p. Jánovi Gondžurovi, bytom Kračúnovce 12. Viď. uznesenie OZ.
-aktualizácia rozpočtu obce na rok 2015 – z dôvodu navýšenia príjmov z Ústredia práce
a sociálnych vecí a dotácie z environmentálneho fondu bolo potrebné aktualizovať rozpočet.
Viď. uznesenie OZ.
- informáciu starostu obce o uvoľnení nájomného bytu v Bytovom dome 12 b. j.
Kračúnovce k 31. 05. 2015 – o ukončenie nájmu požiadala p. Eva Čačová – poslanci zobrali
informáciu na vedomie, postupovať sa bude v súlade s platným VZN .
-žiadosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. o finančnú dotáciu na renováciu
chodníka v okolí modlitebne v Kračúnovciach vo výške 1 200,- € - poslanci schválili
príspevok vo výške 1 000,- €. Viď. uznesenie OZ.
-informácia starostu obce o zámere spracovania PHSR obce na rok 2014-2020 s výhľadom
na 10 rokov v zmysle novely zákona č. 309/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
-žiadosť organizácie Jednoty dôchodcov v Kračúnovciach, ktorá požiadala o príspevok na
svoju činnosť. Predseda organizácie p. Ján Jackanin predložil rozpočet použitia finančných
prostriedkov a plán činnosti na rok 2015. Poslanci schválili príspevok vo výške 1 000,- €.
Viď. uznesenie OZ.
-informácia starostu obce o čistení Kračúnovského a Čepcovského potoka. Správca toku

zahájil čistenie potoka od RD p. Timkovej po RD p. Dzurjuva, od RD p. Pavlovský po RD
p. Koreňa. Práce boli prerušené s prísľubom, že budú pokračovať a do konca roka 2015
budú ukončené.
-informácie starostu obce o ponuke na verejné osvetlenie – výmena žiariviek za LED
svietidla. Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné preveriť ponuku v obciach, kde firma robila
rekonštrukciu.
-informácia starostu o výmene ozvučenia v Dome nádeje za nové z dôvodu častej
poruchovosti a nefunkčností.
- program folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať dňa 21. 06. 2015, osloviť ešte folklórne
skupiny v okolí – Kurima, Kuková. Doriešiť program, účinkujúcich, urobiť presný časový
harmonogram.
- p. Baran sa informoval vo veci prestrešenia vstupu na Dóme nádeje – starosta informoval
poslancov, že podal žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Dómu nádeje z
Ministerstva financií SR.
-správa hlavného kontrolóra obce z finančnej kontroly účtovných dokladov a pokladne.
Správa tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
9. Diskusia
V rámci diskusie bolo prejednané:
-požiadať starostu obce Železník, aby v čase pohrebov nepúšťal miestny rozhlas z dôvodu
rušenia pohrebného obradu – starostovia sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o čase
obradu.
-p. Jusková informovala poslancov o poruche na verejnom osvetlení pri ich RD, pri silnejšom
vetre dochádza k dotyku káblov elektrického vedenia a iskreniu- starosta vykoná
tvaromiestne šetrenie.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Overovatelia: 1.

2.

Jozef Bandžák

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

Mgr. Jozef Tomáš

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

