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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 08. 2019 

 

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.   Informatívna správa o príprave na nový šk. rok 2019/2020 v MŠ, ZŠ 

5.   VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  

       nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

       obce 

6.   Správa o plnení rozpočtu obce Kračúnovce za 1. polrok 2019 

7.   Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2019 

8.   Rekonštrukcia miestnej komunikácie C KN 670/3 

9.   Rôzne 

9.   Diskusia  

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. 

František Bartoš a p. Ján Talian. Viď. uznesenie OZ. 

 

3.  Schválenie programu zasadnutia  

 

      Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci schválili.  Viď. 

uznesenie OZ.  

 

4.   Informatívna správa o príprave na nový školský rok 2019/2020 v MŠ a ZŠ 

 

      V tomto bode dal starosta slovo p. Rohaľovi, DiS. art, predsedovi  Občianského 

združenia ART-SCHOOL Bardejov, ktorý oboznámil poslancov s aktuálnym stavom 

zriadenia základnej umeleckej školy v Kračúnovciach. Do dnešného dňa nedostali  
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oficiálne stanovisko z Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR. O výsledku 

bude ihneď informovať obec.  

 

      Informatívnu správu o príprave na nový školský rok 2019/20 v ZŠ predložila Mgr. 

Monika Kušnírová, riaditeľka ZŠ.  V tomto  školskom roku bude navštevovať ZŠ 262 

žiakov, z toho na 1. stupni 107 na 2. stupni 155. Do prvého ročníka by malo nastúpiť 36 

žiakov. Majú schválených 2 asistentov učiteľov. Z dôvodu navýšenia stravníkov v školskej 

jedálni je potrebné prijať ďalšiu pracovnú silu, nakoľko žiadosť, ktorú podali na ÚPSVaR  

na pomocné pracovné sily v školskej jedálni bola neúspešná. 

 

      Informatívnu správu o príprave na nový školský rok 2019/20 v MŠ predložila Mgr. 

Mária Girmalová, riaditeľka MŠ. V tomto školskom roku je prihlásených 38 detí z toho 8 

predškolákov. Vyučovanie budú zabezpečovať 4 učiteľky, z toho nová pracovná sila, 

nakoľko s predchádzajúcou učiteľkou bol na vlastnú žiadosť ukončený pracovný pomer. 

V novom školskom roku budú potrebovať plynový sporák a žalúzie do odpočivárne. 

 

 

5.   VZN č. 1 /2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  

      nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

  

      Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predložila 

p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú. Poslanci navrhli symbolický príspevok na režijné 

náklady vo výške 1,- € mesačne. VZN tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.  

 

 

6.  Správa o plnení rozpočtu obce Kračúnovce za 1. polrok 2019 

 

      Správu o plnení rozpočtu obce Kračúnovce  predložila p. Božena Bindasová, 

pracovníčka Ocú.  Uznesením č. 29/2/2018 bol rozpočet  na rok 2019 schválený ako 

vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 179 335,- €. V 1. polroku 2019 bol 

2 x aktualizovaný. Plnenie príjmov za 1. polrok 2019 je vo výške 592 640,02 €, čo 

predstavuje plnenie na  50,49 %. Plnenie výdavkov bez ZŠ je vo výške 236 701,23 €, čo 

predstavuje plnenie na 44,63 %. Správa tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ. 

      

 

7.   Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2019  

 

      Kontrolu plnenia uznesení  predložil Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce. Správa 

tvorí prílohu k zápisnici.  Viď. uznesenie OZ.  

 

8.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie C KN 670/3  

     

     Starosta oboznámil poslancov s aktuálnym stavom vo veci rekonštrukcie miestnej 

komunikácie C KN 670/3. Kúpno-predajné zmluvy s občanmi sú podpísané a k dnešnému 

dňu sú na Katastrálnom úrade vo  Svidníku. Nakoľko je tam spoluvlastník aj Slovenský 

pozemkový fond, je potrebné ich požiadať o prenájom.  Poslanci uznesením schválili 

rekonštrukciu miestnej komunikácie. Viď. uznesenie OZ. 
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9.  Rôzne 

      

      V bode rôzne bolo prerokované: 

- starosta obce informoval poslancov o stave po opakovaných povodniach v obci. Obec                  

   v spolupráci s SVP š. p., OZ Košice, Správa PB Trebišov zabezpečili odstraňovanie    

   nánosov, zátarasov a sprietočnenie koryta vodného toku Topoľa, odstraňovanie nánosov  

   z miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev, ťahanie vody zo studní  

   a pivníc rodinných domov, čistenie odtokových žľabov a odvodňovacích kanálov MK.  

   Obec musí vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku následných situácií a škôd. Vyzvať  

   užívateľov pôd, aby zabezpečili dostatočné odvodnenie, resp. zdržiavali by vodu. Obec  

   požiadala o finančné prostriedky  na protipovodňové opatrenia  Obvodný úrad Svidník a  

   Ministerstvo životného prostredia SR.  

-p. Kolesár – vyzval poslancov na urýchlené riešenie miestnej komunikácie pri jeho RD,   

   nakoľko sa to už dlho rieši.  V minulosti 120 m kanál vyčistil na vlastné náklady, je to  

   naliehavé a je to potrebné riešiť čím skôr, 

- p. Bartoš – je potrebné urobiť kanál,  2 priepusty a vyzvať družstvo, aby neorali a   

               nesiali až ku kanálu, aby nechali voľnú plochu. Požiadať o pomoc Štátne lesy SR  

              a družstvo. 

- p. Baran – obec chce riešiť tento problém, je potrebné urobiť priepust, žľabovku    

  a zviesť vodu do potoka. K tomuto problému je potrebné prizvať odborníka, ktorý  

  by navrhol najvhodnejšie riešenie.  Viď. uznesenie OZ. 

- Mgr. Jozef Kozák upozornil na nezákonné vypaľovanie buriny, 

-poslanci navrhli pripraviť a odvysielať reláciu v miestnom rozhlase. Upovedomiť 

občanov o možnosti anonymného oznámenia tohto porušovania na polícií alebo na 

158.  

-  informácia starostu : 

    - rozhodnutie OÚ Svidník, Odbor starostlivosti o ŽP na odstránenie  nezákonne  

       umiestnenej skládky komunálneho odpadu na parcele č. C KN 663/2 na náklady obce, 

    - zosuv svahu pri RD súp. č. 18, 

    - riešiť odtokovú mrežu pri RD súp. č. 98, 

    - žiadosť na výstavbu RD na parcele oproti cintorínu, súhlas bude možné dať až po  

      nadobudnutí právoplatnosti novely zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, 

    - žiadosť p. Hlibokého o povolenie na uzavretie odvodňovacieho kanálu pri jeho RD na  

      vlastné náklady. Poslanci žiadosti vyhoveli. Viď. uznesenie OZ. 

    - žiadosť p. Lukáča o odvodnenie miestnej komunikácie pri jeho RD. Komisia pre  

      výstavbu a územné plánovanie vykoná tvaromiestne šetrenie. Viď. uznesenie OZ. 

    -žiadosť nájomníčky v budove súp. č. 150 o posun priečky za účelom zväčšenia detskej  

      izby. Poslanci žiadajú doložiť odborné stanovisko statika. 

   -žiadosť o vyjadrenie obce k výstavbe rodinných domov  na parcelách C KN 663/120 až  

     663/130. Obec nemá spracovaný územný plán obce, nakoľko je to finančné náročne.  

     Poslanci žiadajú starostu dať spracovať urbanistickú štúdiu. Viď. uznesenie OZ. 

    -žiadosť Pozemkové spoločenstva Čepcov o povolenie na osadenie rampy na lesnej  

     ceste v časti Čepcov. Poslanci súhlasili. 

    -zrušenie CVČ pri ZŠ Kračúnovce nakoľko je dlhodobo nefunkčné. Poslanci uznesením  

      zrušili CVČ. Viď. uznesenie OZ. 

 

10. Diskusia 

 

      V rámci diskusie vystúpili: 
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- p. Baran – sa dotazoval na kamerový systém v obci, navrhol vyzvať firmu WI-NET  

                  s. r. o. ktorá doposiaľ  sľúbený projekt nezrealizoval. V prípade  

                  nezáujmu osloviť inú firmu.  

               -upozornil na výtlky od áut na ceste  Za lesíkom, 

    - dotazoval sa vo veci detského ihriska v areály ZŠ a osadení plastových       

                 zatrávňovakov, starosta odpovedal, že je tam zasiata tráva a je potrebné  

                 ešte osadiť lavičky. Bolo by vhodné  dokúpiť kolotoče.  

- p. Talian – upozornil na vypnuté verejné osvetlenie pred ZŠ, 

- p. Motýľ - sa informoval možnosti rekonštrukcie tried v ZŠ cez obec, nakoľko sú  

                 niektoré v nepeknom stave, 

     -     p. Bartoš – oni si triedu upravili svojpomocne s rodičmi, 

    -      p. Baran – riešiť to dohodou alebo svojpomocne riešiť. 

 

 

11. Záver 

 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva starosta poďakoval 

poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

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

 
 
 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:  p. Katarína Kundrová                .......................................                 

 
       
Overovatelia:      p. František  Bartoš   ...................................... 

 

 

                            p. Ján Talian      ...................................... 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


