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Obec Kračúnovce, hlavný kontrolór obce  Mgr. Jozef Kozák 

Číslo spisu: 2/2022  

Pre OZ dňa 17. 02.2022 

Uznesenie č.: 346/23/2022  

Správa 

hlavného kontrolóra o výsledku kontroly OcÚ Kračúnovce 

Kontrolovaný subjekt: Obec Kračúnovce 

Dátum kontroly: 18.1.2022 

Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2021 a nesplnené uznesenia OZ 

do 30.06.2021 

Kontrolované obdobie: od  01.07.2021 – do 31.12.2021 

Dôvod kontroly: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

Podklady na vykonanie kontroly: 

1. Uznesenia OZ Kračúnovce za 2. polrok 2021 od čísla 292/2021 do čísla  342/2021. 

 

Zistený stav: 

1 Obecné zastupiteľstvo Kračúnovce v 2. polroku 2021 prijalo 50 uznesení 

2 Na vedomie zobralo 15 uznesení, schválilo 23 uznesení, uložilo 1 – krát  uznesenie, 

uznieslo sa na 3 všeobecne - záväzných nariadeniach, konštatovalo 5 -krát,0 – krát 

určilo - zriadilo,1 -  krát volilo, 0 -krát poverilo- vyhlásilo, 2-krát zrušilo uznesenie, 0 -

krát odporúčalo, žiadalo, splnomocnilo, 0– krát neschválilo návrh uznesenia. 

  

Opis plnenia prijatých uznesení v 1. polroku 2021 a zistených nedostatkov: 

 

1. Stav plnenia prijatých kontrolovateľných uznesení je nasledovný: 

• Uzn. č. 298 zo dňa 31.8.2021 – schvaľuje - kúpu pozemku C KN 670/3 –

zastavaná plocha o výmere 700 m2 na stavbu „Rekonštrukcia MK v obci 

Kračúnovce“  - v plnení 

• Uzn. č. 315 zo dňa 28.10.2021 – schvaľuje – presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 30 000,- € eura na riešenie havarijného stavu 

kotolne v Základnej škole Kračúnovce - úloha splnená , kotolňa je hotová 

• Uzn. č. 317 zo dňa 28.10.2021 – schvaľuje – zástupcu zriaďovateľa do Rady 

školy pri MŠ Kračúnovce  poslanca Mgr. J. Tomáša – úloha stála  

•  Uzn. č. 318 zo dňa 28.10.2021 – schvaľuje – žiadosť M. Holodňáka 

o prenájom pozemku par. č. CKN 451/24 o výmere 1290 m2 vo výške 

7,00 €/mesiac - úloha splnená  



2 
 

• Uzn. č. 329 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – rozpočet obce Kračúnovce na r. 

2022 – úloha stála pre r. 2022 

• Uzn. č. 330 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – finančný príspevok pre Rím. Kat. 

cirkev Kračúnovce pre rok 2022 vo výške 1 500,- € - úloha stála pre r. 2022 

• Uzn. č. 331 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – finančný príspevok pre Jednotu 

dôchodcov Kračúnovce  pre rok 2022 vo výške 1 200,- € - úloha stála pre r. 

2022 

• Uzn. č. 332 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – finančný príspevok pre OFK 

Tatran Kračúnovce  pre rok 2022 vo výške 20 500,- € - úloha stála pre r. 

2022 

• Uzn. č. 335 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – poplatok za upratovanie sály vo 

výške 50,- € - úloha stála 

• Uzn. č. 336 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – depozit v sume 100,- € za sálu 

v prípade poškodenia - úloha stála 

• Uzn. č. 337 zo dňa 9.12.2021 – schvaľuje – poplatok za upratovanie domu 

nádeje  vo výške 20,- € - úloha stála 

• Uzn. č. 341 zo dňa 9.12.2021 – ukladá – predsedom komisií doložiť na OcÚ 

zápisnice zo zasadnutia komisií za r. 2021 v termíne do 17.12.2021 - úloha 

splnená  

 

Nesplnené uznesenia a uznesenia v plnení OZ do 30.06.2021 

 

• Uzn č. 275 zo dňa 29.04.2021 – schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 

na r. 2021 – 2025– úloha stála  

• Uzn č. 276 zo dňa 29.04.2021 – schvaľuje Spolufinancovanie projektu – 

Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ v sume 3 200,- € - splnená , spotrebiče boli 

zakúpené 

• Uzn č. 285 zo dňa 25.06.2021 – schvaľuje –Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2021 - splnená 

• Uzn č. 287 zo dňa 25.06.2021 – schvaľuje – prevod prebytku obce za r. 2020 

vo výške 12 134,77 € na investície – rekonštrukcia chodníka a odstavná plocha 

pri ZŠ – splnená, MK ukončená 

• Uzn č. 289 zo dňa 25.06.2021 – schvaľuje Projektovú dokumentáciu „ 

Kračúnovce – dopravné značenia v obci“ – splnená, projekt bol ukončený 

• Uzn č. 244, 245, 246 a 247 zo dňa 14.12.2020 – schvaľuje finančné príspevky 

pre Rím. Kat. cirkev, Jednotu dôchodcov, Cirk. ev. zbor a pre OFK v roku 

2021 – splnená  , FP boli poskytnuté 

• Uzn č. 249 zo dňa 14.12.2020 – schvaľuje rozpočet na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie od r. d. 233 po r. d. 238 – splnená, MK ukončená 

• Uzn č. 251, 252 a 253 zo dňa 14.12.2020 – uznáša sa na VZN a Dodatkoch 

k VZN - splnená 

• Uzn č. 170 zo dňa 5.3.2020 - schvaľuje vedenie optickej siete 

telekomunikačného vedenia podľa priloženého návrhu -  nesplnená, T-com 

nereaguje   

• Uzn 91 zo dňa 28.8.2019 - žiada starostu obce o začatie spracovania Smerného 

územného plánu obce – v plnení  

• Uzn 106 zo dňa 24.10.2019 - schválilo žiadosť Pavla Hrehu súp. č. 19 

o zakrytie priekopy- pri jeho RD – uznesenie zrušené  uznesením číslo  301 

zo dňa 31.08.2021 
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• Uzn 334zo dňa 26.4.2018 – schvaľuje spolufinancovanie vo výške 10 % 

z oprávnených výdavkov na projekte „Rekonštrukcia telocvične ZŠ na 

objektoch rekonštrukcie soc. zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí 

a na objekte rekonštrukcie strechy telocvične“ – úloha doposiaľ sa 

nerealizuje – projekt dotačne nebol schválený 

• Uzn 337 zo dňa 26.4.2018 – žiada starostu obce o zabezpečenie predbežnej 

ceny návrh projektu na rekonštrukcie miestnych komunikácií – úloha  

v plnení viď  uzn. č. 381, uznesenie nie je identické pre jednotlivé MK ( ide 

o všetky MK ??) 

Uzn 337 – MK Za lesíkom, ČOV, RD 237  

Uzn 381 – MK RD 97,118,188,199 

MK k RD 237 je urobená  

• Uzn. 378 zo dňa 20.9.2018 - schvaľuje spolufinancovanie projektu „ 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného  komunálneho odpadu v obci 

Kračúnovce“ vo výške 18 711,80 € t. j. 5% - uznesenie zrušené  uznesením 

číslo  300 zo dňa 31.08.2021 – projekt bol zamietnutý 

 

Pri  kontrole plnenia prijatých uznesení som zistil formálne nedostatky  pri týchto 

uzneseniach : 

- uzn. č. 306 zo dňa 28.10.2021  nie je uvedené meno poslanca, ktorý sa vzdáva mandátu 

(Michal Boleš) a meno nástupcu náhradníka ( Ing. Helena Vachaľová) 

- uzn. č. 309 zo dňa 28.10.2021 – formulácia : Poveruje zástupcu starostu obce Kračúnovce 

p. Františka Bartoša 

- uzn. č. 318 zo dňa 28.10.2021- žiadosť M. Holodňáka o prenájom pozemku. Nie je uvedené 

parc. číslo prenajatého  pozemku ani jeho výmera. Uvedená je iba výška prenájmu a to 

7,00 €/mesiac  

Prílohy: Tabuľka prijatých uznesení OcÚ za  2. polrok 2021 

Správu o výsledku kontroly OcÚ  za kontrolovaný subjekt prevzal starosta obce 

 

Michal Boleš, zástupca starostu obce     ................................. 

 

V Kračúnovciach dňa:  19.01.2022       

 

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

 

Mgr. Jozef Kozák 
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Príloha č. 1 

Uznesenia OZ za 2. polrok 2021 OZ Kračúnovce 

P. 

č. 

Dátum 

 

OZ 

Uznesenie číslo 

 
berie na 

 vedomie 

schvaľuje ukladá uznáša 

sa 

konštat. zriaďuje 

(určuje) 

volí poveruje 

vyhlasuje 

ruší odporúča,žiada 

splnomocňuje 

nesch 

vaľuje 

súhlasí spolu 

1 

 

31.8. 293,294,295 

 

296,297,298  299, 292,    300, 

301 

   10 

2 

 

28.10. 305,306,307 

308,309,310 

311, 

312,313,314 

315,316,317 

318 

  302,303 

304 

 319      18 

3 

 

9.12. 321,322,323 

324,325, 

326,327,328 

329,330,331 

332,333,334 

335,336,337 

338, 

341 339,340 320,        22 

4 

 

                    

 

Spolu 

 

       15        23     1     3    5   -  1     -  2            -    - - 50 

 

 


