
- 1 – 

 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 10. 2019 

 
Prítomní:   1.  Mgr. Jozef Motýľ 

                    2. Jozef Bandžak 

                    3. PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                    4. František Bartoš 

                    5. Michal Boleš               

                    6. Ján Talian 

                    7. Mgr. Jozef Tomáš 

 

Viď. prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Ponuka na riešenie optickej siete v obci 

5. VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v Kračúnovciach  

6. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce  č. 3 na rok 2019 

7. Žiadosť o vydanie stanoviska k parcele  E-KN 110/1 

8. Plán obnovy verejnej kanalizácie obce Kračúnovce   

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce, ktorý  

privítal prítomných  na zasadnutí.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: Michal Boleš a František Bartoš. Viď. uznesenie OZ. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Zástupca starostu  obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý bol doplnený  

o bod č. 7.  Navrhovaný program poslanci schválili. Viď. uznesenie OZ. 

 

4. Ponuka na riešenie optickej siete 

 

Zástupcovia firmy Slovak Telekom informovali prítomných poslancov o zámere  

vybudovania  optickej siete v obci. Bude to investícia firmy, preto potrebujú súhlas obce 

s realizáciou výstavby. Pre obec nevznikajú žiadne náklady, pri výkopových prácach môže obec  
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uložiť aj svoje vlastné siete. Firma Slovak Telekom zabezpečí všetky úpravy,  hĺbka rýh bude 40 

až 60 cm. Vjazdy do domu sa budú pretláčať, prípojky na pozemok a trubičky môžu byť až na 

dome. Občania si budú môcť vybrať operátora. 

-PaedDr. Baran, MBA – konštatoval, že je to lepší návrh ako od WIFINET-u a obci pritom    

  nevzniknú žiadne náklady  

-Mgr. Kozák – dotazoval sa koľko bude trvať realizácia projektu – zástupca firmy Slovak  

 Telekom konštatoval, že by to malo trvať 3 až 4 mesiace 

-p. Kundrová – dotazovala sa kedy budú zasypané výkopy, ktoré vznikli pri realizácii stavby  

 v obci Lúčka. 

 

5. VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v Kračúnovciach    

 

p. Kundrová predložila návrh VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje školský obvod Základnej  

školy v Kračúnovciach.        

-Mgr. Kozák navrhuje vynechať obec Dukovce zo školského obvodu, nakoľko majú bližšie do  

  ZŠ Želmanovce 

-p. Kundrová navrhuje pripomienky k prerokovaným bodom predložiť 3 dní pred rokovaním  

 zastupiteľstva 

VZN tvorí prílohu k zápisnici. Predložené VZN č. 2/2019 bolo jednohlasne schválené – viď. 

uznesenie OZ.  

  

6. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 3 na rok 2019 

 

Aktualizáciu rozpočtu obce Kračúnovce č. 3 na rok 2019 predložila p. Bindasová.   

Predložený návrh rozpočtu bol navýšený v príjmovej a výdavkovej časti o čiastku 39 344,- eur. 

-p. Bandžak – navrhuje vytvoriť lepšie podmienky pre mládežnícky futbal 

     -  pripomienkoval neustále navyšovanie rozpočtu pre OFK 

-p. Talian – pri odhlásení dorastencov mal byť rozpočet pre OFK nižší 

-p. Hudáček – navyšovanie rozpočtu odôvodnil zvyšovaním všetkých poplatkov 

Aktualizácia tvorí prílohu k zápisnici. Predložená aktualizácia rozpočtu č. 3 bola schválená – viď. 

uznesenie OZ. 

 

7. Žiadosť o vydanie stanoviska k parcele E- KN 110/1 

 

PaedDr. Baran, MBA predložil žiadosť o vydanie stanoviska k parc. E – KN 110/1, ktorá  

už bola prerokovaná na zasadnutí OZ v roku 2017, kde OZ konštatuje, že nebolo jednoznačne 

preukázané kto je vlastníkom uvedenej parcely. PaedDr. Baran, MBA žiada iba o vydanie 

stanoviska, že obec nemá námietky voči výstavbe RD po majetkoprávnom vysporiadaní parcely 

E – KN 110/1. 

  

8. Plán obnovy verejnej kanalizácie obce Kračúnovce 

 

Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Kračúnovce predložil zástupca starostu obce Mgr.  

Motýľ.  

-Mgr. Kozák – navrhuje rozšírenie kapacity ČOV vzhľadom  k nárastu počtu obyvateľov obce. 

Plán obnovy verejnej kanalizácie tvorí prílohu k zápisnici. Plán bol jednohlasne schválený – viď 

uznesenie OZ. 
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9. Rôzne 

 

V bode rôznom bolo prerokované: 

 

- List p. Márie Sarkovej ohľadom opravy  prístupovej cesty a výstavby kanalizácie k RD 

súp. č. 236      

      - p. Talian – je potrebné, aby bola vypracovaná PD na výstavbu a rekonštrukciu cesty   

         k RD súp. č. 238 a súp. č. 236, navrhuje prečistiť priekopu pri RD súp. č. 236 a zistiť či  

         je vypracovaná PD na kanalizáciu. 

 

- Žiadosť Ing. Mašlejovej Kačmárovej o vydanie stanovisko k výstavbe RD na parcele E-

KN 110/1 – je potrebné doložiť k žiadosti návrh na vyčlenenie parcely. 

 

- Žiadosť p. Kataríny Medhat o drobné úpravy v nájomnom byte súp. č. 150 a kompenzáciu 

finančných nákladov na úpravu bytu – viď. uznesenie OZ. 

 

- Žiadosť p. Pavla Hrehu, K – 19 o zakrytie priekopy pri jeho RD – viď uznesenie OZ. 

 

- Žiadosť OFK TATRAN Kračúnovce o navýšenie rozpočtu – viď. uznesenie OZ. 

 

- Informácia zástupcu starostu o likvidácii čiernej skládky v k. území obce Kračúnovce. 

 

- Informácia zástupcu starostu obce o prešetrení sťažnosti p. Lukáča komisiou výstavby 

a územného plánovania. 

 

- Informácia zástupcu starostu obce o schválení projektu na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného  komunálneho odpadu. 

 

10. Diskusia 

 

V diskusii vystúpili títo poslanci: 

- p. Bandžak – dotazoval sa, že kedy sa bude upravovať schodisko v budove ŠA 

   - či nie je možné, aby VO bolo zapnuté celú noc.                   

 

           - PaedDr. Baran, MBA – zistiť aká je spotreba energie VO cez celú noc.  

 

- p . Talian – upozorniť občanov na zákaz vývozu odpadu a vytváranie skládky odpadu, 

vypaľovanie trávy najmä vo večerných hodinách. 

 

11. Záver 

 

Kedže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok zástupca starostu  

poďakoval prítomných za účasť a zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

         Mgr. Jozef   M o t ý ľ 

                poverený zastupovaním     



 

 

 

 

Zapísala: Bindasová              ....................................... 

 

 

Overovatelia:  1. Michal Boleš                                                     ...................................... 

 

 

                        2. František Bartoš                         ......................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


