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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 06. 2020 

 

Prítomní:     1.   Jozef           Bandžak    

                     2.   Marcela       Bandžaková 

                     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.   Kontrola plnenia uznesení OZ 

5.   Záverečný účet Obce Kračúnovce za rok 2019 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce na rok 2019 

7.   Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 2 na rok 2020 

8.   Štatút obce 

9.   Kúpa pozemku C KN 486/5 

10. Rôzne 

11. Diskusia  

12. Záver 

     

1.   Otvorenie 

 

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Michal Boleš, 

ktorý privítal prítomných  na zasadnutí. 

 

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

        Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová.  Za overovateľov zápisnice:  p. 

František Bartoš a Mgr. Jozef Tomáš. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

3.    Schválenie programu zasadnutia  

 

      Zástupca starostu predložil poslancom program zasadnutia, ktorý poslanci schválili.  Viď. 

uznesenie OZ.  

 

4.   Kontrolu plnenia uznesení OZ 

 

      Kontrolu plnenia uznesení OZ predložil zástupca starostu p. Boleš.  

Uznesenie č. 75 – kamerový systém v obci – úloha splnená. 

Uznesenie č. 187 – odpredaj pozemku p. Hudačkovi – úloha splnená. 

Uznesenie č. 191 – šetrenie vo veci rekonštrukcie kúpeľne v nájomnom byte – úloha splnená. 



                                                                       -2- 

5.   Záverečný účet Obce Kračúnovce za rok 2019 

       

      Záverečný účet hospodárenia za rok 2019 predložila p. Viera Eštoková, pracovníčka Ocú. 

Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený uznesením č. 29/2/2018 ako vyrovnaný. V priebehu 

roka 2019 bol štyrikrát upravovaný. Prebytok rozpočtového hospodárenia bežného 

a kapitálového  vo výške 40 098,25 €  bol uznesením prevedený do rezervného fondu. 

Záverečný účet obce Kračúnovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie poslanci schválili bez 

výhrad. Viď. uznesenia OZ. Záverečný účet tvorí prílohu k zápisnici. 

 

 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce na rok 2019 

 

     Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce, kde konštatoval súlad so zákonom a odporučil poslancom predložený návrh 

hospodárenia schváliť bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici. 

 

 

7.   Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 2 na rok 2020 

 

     Aktualizáciu rozpočtu č. 2 predložila p. Viera Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej 

a výdavkovej časti sa rozpočet  sa navýšil rozpočet o 55 388 €.  

 

- p. Baran –  presun z OFK – prečo iba 4 000,- €, prečo nie viac, 

 -p. Bartoš – štartovné bolo zaplatené, prípravne zápasy sa robia,  treba zaplatiť trénerov a za  

                     prenájom umelej trávy,  

 -p. Baran – prečo sa neuskutočnil festival, ľudia sa pýtajú prečo sa neuskutočnil, festival  

                    mal byť, 

-p. Bartoš – z dôvodu korony, z bezpečnostných dôvodov, nakoľko všetky podujatia boli  

                    zakázané,  

                 - každý mal prispieť k príprave festivalu nielen komisia, 

-p. Baran – aj napriek tomu mal byť, kto ho zrušil, ja keď som bol starostom, tak všetko  

                   som  zabezpečoval sám,  

- p. Boleš – tribúna bola objednaná aj účinkujúci, dňa 16. 03. 2020 bol vyhlásený  

                   núdzový stav,  po dohode s účinkujúcimi som ho zrušil, nakoľko nikto nevedel, čo  

                   bude, ako dlho bude trvať táto situácia, 

-p. Bandžaková – v obci sa nič nerobí, v obci sa nerobí  program pre detí a rodičov, okrem  

                             futbalu nič, 

-p. Bartoš – v obci sa organizuje každoročne šachový turnaj, volejbalový turnaj, 

                  - z dôvodu pandémie sa teraz nič neorganizovalo, 

                  - treba dať návrh a zorganizovať to v spolupráci s MŠ a ZŠ,  

-p. Baran  – máme tu plateného starostu, nech robí, 

-p. Bartoš – čo môžeme robiť, stále platia  prísne hygienické opatrenia, ako ich dokážeme  

                    dodržať, ľudia sa boja, hrozí opätovné rozšírenie nákazy, 

-p. Boleš –   návrh bol 4 000,- €, úprava  je  na poslancoch, 

-p. Kozák – k príprave rozpočtu mala zasadnúť finančná komisia ešte pred zasadnutím  

                    zastupiteľstva, nemuselo  by dochádzať k takýmto situáciám, 

-p. Tomáš – navrhol presunúť z OFK viac finančných prostriedkov, 

-p. Bartoš – nesúhlasil, nakoľko máme viac futbalových družstiev, 

-p- Hudaček – treba zobrať do úvahy, že máme ďalšie 2 družstvá,  



-3- 

-p. Bandžak  – navrhol presunúť viac, 

-p. Eštoková – momentálne nepotrebujeme presunúť viac, ak to bude potrebné, tak                       

                        sa rozpočet upraví, 

p. Boleš – dal hlasovať za aktualizáciu rozpočtu  č. 2 na rok 2020 – poslanci  návrh   

                 schválili. Viď. uznesenie OZ. Rozpočet tvorí prílohu k zápisnici. 

       

8.  Štatút obce 

 

     Štatút obce poslancom predložila p. Katarína Kundrová na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 25. 05. 2020. Poslanci sa mali k nemu vyjadriť,  resp. doplniť alebo 

upraviť. Nakoľko k štatútu  neboli pripomienky poslanci ho jednohlasne schválili. Viď. 

uznesenie OZ. Štatút tvorí prílohu k zápisnici. 

 

 

9. Kúpa pozemku C KN 486/5 

 

    Poslanci  na predchádzajúcom zasadnutí nesúhlasili s darovacou zmluvou, navrhli pripraviť 

kúpno-predajnú zmluvu na pozemok C KN 486/5 v k. ú. Kračúnovce od p. Ján Hudáčka vo 

výmere 2 m2 za symbolickú sumu 1,- €. Poslanci kúpu pozemku schválili. Viď. uznesenie 

OZ. 

 

10. Rôzne 

 

     V bode rôzne bolo prerokované: 

-p. Boleš – informoval poslancov o havarijnom stave MK pri RD 250, je potrebné riešiť 

oporný múr. P. Popiak z povodia bol pozrieť situáciu a vyjadril sa k tomu, že to nie je ich 

majetok, že si to máme riešiť na vlastné náklady. Je vypracovaná cenová ponuka na údržbu 

MK cca 63 m2 v sume 930,- €, (úprava krajnice, podložia pod asfalt, výspravky výtlkov). P. 

Popiak bol na tvaromiestnom šetrení vodných tokov aj pred RD súp. č. 280  - stav je vážny, 

no povodie nemá vyčlenené finančné prostriedky pre našu obec. Cenová ponuka na opravu 

v najkritickejšej časti pri moste je vo výške 4 881,26 €. Nakoľko tento úsek je majetkom 

povodia, obec nemôže investovať do cudzieho majetku, 

-p. Baran – ocenil aktivitu zástupcu starostu, 

                - apelovať na povodie, aby urobili rekonštrukciu  vodných tokov cez obec,  

-Mgr. Kozák – pôvodný oporný múr robil štát, dotiahnuť majetko-právne veci, 

-p. Tomáš – cesta v tom úseku je v hroznom stave, 

-p. Bartoš – krajnica ostáva, 

-p. Talian – je potrebné riešiť dlhšiu trasu,  

                 - p. Boleš – momentálne to nie je možné, 

-p. Bandžak –informoval sa vo veci MK nad gatrom,  

                    – zástupca odpovedal, že vlastník pozemku je SPF, z obci bola podaná žiadosť  

                       o vysporiadanie pozemku na cestu,  

-p. Baran – keď bol on starosta tiež riešil krízovú situáciu, povodie nemá na to financie,  

                   nakoľko naša obec nie je vedená v záplavovom pásme, je potrebné pozvať 

                   televíziu, inak si nepomôžeme,  

-p. Boleš – informoval poslancov vo veci obecnej kronikárky – p. Benková oznámila, že  

                   už nechce viesť kroniku, dopíše ešte rok 2016 a končí – viď. uznesenie OZ, 

- navrhol za kronikárku obce – p. Ivetu Hajdovú – poslanci  ju menovali  do  

  funkcie- viď. uznesenie OZ, 
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                -vo veci odpredaja malotraktora s príslušenstvom na návrh poslancov ponuka bola  

                  zverejnená na stránke a obálky sa budú otvárať na dnešnom zasadnutí OZ.               

                  Komisia otvorila ponuky a určila poradie – postupovať od najvyššej cenovej  

                  ponuky. Viď. uznesenie OZ, 

                 -vo veci cenových ponúk na nábytok do kancelárií Ocú – sú vypracované 3 cenové  

                  ponuky – vyhráva  ponuka s najnižšou cenou, 

                -vo veci žiadosti o rekonštrukciu kúpeľne, WC a chodby v nájomnom byte - p.  

                  Partila, komisia pre výstavbu a územné plánovanie bola na tvaromiestnom  

                  šetrení, je  urobený predbežný rozpočet, 

                  p. Bandžak – je to starý byt, je potrebná rekonštrukcia, 

                  p. Bartoš   – nakoľko je to 40 ročný byt je potrebná rekonštrukcia, 

                  p. Bandžak – dať urobiť cenové ponuky, maximálne do sumy 3 976,- €,  

                  Poslanci schválili rekonštrukciu do výšky 3 976,- €. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

11. Interpelácia poslancov 

 

      V rámci interpelácie vystúpili: 

- p. Bandžak – pochválil p. zástupcu za rýchle odstránenie poruchy na ČOV, 

                      - upozornil na kamene na moste pri pálenici, ktoré tam nechala Slovenská  

                        správa ciest, 

-p. Bandžaková – informovala sa vo veci viacúčelového  ihriska, kto ho spravuje, nakoľko  

                           tam  chodia cudzí ľudia,  

                          -navrhla vrátiť osvetlenie do pôvodného režimu, ako bol pred vyhlásením  

                           mimoriadnej situácie, - poslanci súhlasili,  

                          -upozornila na nepokosenú trávu na zastávke, 

-p. Baran - pochválil zástupcu,  

                - upozornil na potrebu opätovného kosenia verejných priestranstiev,  

                - informoval sa vo veci vysporiadania pozemku E KN 110/2 – do C KN, nakoľko  

                  ľudia majú záujem o výstavbu danej lokalite,  

                  – zástupca upozornil na to, že pozemky sa nachádzajú v extraviláne, je tam  

                    problém s dažďovou vodou, bude potrebné riešiť odvodňovací kanál, 

                -informoval sa vo veci vyblednutého písma na pamätníku v parku pred školou, 

                   - zástupca -  oslovil som firmu, ale doposiaľ  neprišli, 

                - informoval sa vo veci riešenia územného plánu obce, v akom stave je to, 

                  -zástupca – v tejto veci sa informoval, začiatkom roka sa podávajú žiadosti na  

                   finančný príspevok, nakoľko je to finančné náročné,  

                 - p. Baran – je potrebné osloviť  firmy, dať pripraviť cenové ponuky už teraz, 

-p. Kozák- sa informoval vo veci detského ihriska  

                   – zástupca – boli dokúpené a osadené lavičky, hojdačky a kôš, je potrebné ešte   

                      upraviť dopadovú plochu, ktorá musí spĺňať prísne bezpečnostné normy, 

-p. Sebeš –  požiadal o osadenie spomaľovacieho prahu pre bytovkami z bezpečnostných  

                    dôvodov, 

-p. Tomáš – upozornil na ohnutú mrežu pred RD súp. č. 385, 

-p. Talian – riešiť viacúčelové ihrisko, poskytovať ho iba naším občanom, 

-p. Bandžak – informoval sa vo veci kamerového systému v obci,  

                     - zástupca – kamerový systém je pripravený, nainštalovaných je 8 kamier, dnes  

                       boli dodané informačné  tabule, ktoré je potrebné osadiť na vstupoch do obce. 
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15. Záver 

 

      Zástupca starostu sa poďakoval p. Božene Bindasovej, bývalej pracovníčke Ocú za 

dlhoročnú prácu v prospech našej obce a poprial jej, nech si dôchodok užíva v zdraví. 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva zástupca starostu 

poďakoval poslancom a prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil.  

 

 
 
          ........................................ 
                   Michal Boleš 

             zástupca  starostu obce 

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

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

 
 

                           Mgr. Jozef Tomáš     ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


