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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 10. 2017
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

František Mašlej
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Mgr. Igor Diky
Stanislav Goč
Mgr. Jozef Motýľ
Ján
Talian
Mgr. Jozef Tomáš

Viď. prezenčná listina.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Poskytovanie služieb obyvateľstvu a zásobovanie v obci
Postup prác na rozvojových programoch
Správa o činnosti DHZ za rok 2017
Vyhodnotenie činnosti OFK
Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú
Rôzne
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: Mgr.
Diky a Mgr. Motýľ. Viď. uznesenie OZ.
3. Poskytovanie služieb obyvateľstvu a zásobovanie v obci
Správu o poskytovaní služieb obyvateľstvu a zásobovanie v obci predložil poslancom
starosta obce. Poslanci zobrali správu na vedomie. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí prílohu
k zápisnici.
4. Postup prác na rozvojových programoch
Písomnú správu o postupe prác na rozvojových programoch predložil starosta obce.
Prioritou v tomto roku bola rekonštrukcia priestorov na prízemí kultúrno správnej budovy.
Poslanci zobrali správu na vedomie. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí prílohu k zápisnici.

-625. Správa o činnosti DHZ za rok 2017
Správu o činnosti DHZ za rok 2017 spracoval predseda DHZ p. Patrik Čabala. Nakoľko
bol pracovne odcestovaný, správu poslancom prečítal starosta obce. Členskú základňu tvorí
32 členov. Zúčastnili sa na 3 súťažiach v rámci obvodu a okresu, kde dôstojne reprezentovali
obec. DHZ zasahovala 2x v mimoriadnych situáciách – v prvom prípade zasahovali na
rodinnom dome, kde počas silného nárazového vetra došlo k strhnutiu celej strechy, druhý
výjazd bol k popadaným stromom po búrke. Ďalšie výjazdy boli k upchatým šachtám
a prečistení studní taktiež po lokálnych búrkach. Do budúcna je potrebná výmena striekačky
s vyššou kubatúrou. Poslanci zobrali správu na vedomie. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí
prílohu k zápisnici.
6. Vyhodnotenie činnosti OFK
Správu o vyhodnotení klubu OFK Tatran Kračúnovce za sezónu 2016/17 prečítal Mgr.
Jozef Motýľ, nakoľko predseda OFK sa ospravedlnil. V obci sú 4 futbalové družstva: mladší
a starší žiaci, dorast a družstvo dospelých. Pekné výsledky dosiahlo družstvo dorastu, ktoré
skončilo na peknom 5. mieste a družstvo dospelých, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste. V tomto
bode vystúpil Mgr. Jozef Kozák, kontrolór obce, ktorý vykonal kontrolu hospodárnosti
a nakladania s dotačnými prostriedkami. Správa tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
7. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou
Sadzobník úhrad za poskytované služby Ocú Kračúnovce predložila komisia finančná
a pre správu obecného majetku. Po prerokovali jednotlivých položiek poslanci sadzobník
schválili. Sadzobník tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.
8. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
- Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom správu o kontrole hospodárnosti efektívnosti
a účelovosti pri hospodárení s verejnými financiami obce pri rekonštrukčných prácach
kultúrneho domu. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
- Žiadosť p. Verešpeja, bytom Kračúnovce 20 o odkúpenie parcely C KN 397/1 vo
výmere 62 m2. Poslanci schválili odpredaj pozemku. Viď. uznesenie OZ
- Žiadosť p. Hirkovej, bytom Prešov o vysporiadanie nehnuteľnosti C KN 217 v k. ú.
Kračúnovce. Poslanci navrhli, aby si daný stav preverila na Katastrálnom úrade vo
Svidníku. Viď. uznesenie OZ.
- Žiadosť p. Verčimáka, bytom Kračúnovce 189 o odkúpenie pozemkov C KN 236/5
a C KN 236/4 v k. ú. Kračúnovce. Poslanci odpredaj neschválili. Viď, uznesenie OZ.
- Žiadosť p. Eliáša, bytom Kračúnovce 92 o odpredaj plechového skladu postaveného
na parcele C KN 621/4 v k. ú. Kračúnovce. Poslanci navrhli starostovi prešetriť
aktuálny stav plechového skladu do najbližšieho zasadnutia OZ.

-

-

-63Starosta predložil poslancom žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom
v Prešove o finančnú pomoc. Poslanci odporučili starostovi preveriť skutočnosti na
odbore sociálnych vecí v Prešove.
Poslanec Baran sa informoval vo veci upchatej kanalizácie. Starosta odpovedal
poslancom, že pomocou fekála sa podarilo prečistiť kanalizáciu.

9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Zapisovateľ zápisnice: Katarína Kundrová

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

Overovatelia:

Mgr. Igor Diky

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

Mgr. Jozef Motýľ

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

