Správa starostu obce za rok 2020

Vážení spoluobčania,
rok 2020 bol rokom, keď som od 1. februára na základe poverenia starostu obce nastúpil na
Obecný úrad ako jeho zástupca. Rok sa začal ako každý iný rok, avšak v marci nastala obrovská
zmena, nakoľko vypukla celosvetová pandémia ochorenia COVID 19. Vláda SR vyhlásila
núdzový stav pre celé územie SR. Ovplyvnilo to chod a život na celom Slovensku.
Boli prijaté prísne protipandemické opatrenia, pozatvárali sa školy, obchody okrem
potravín, drogistických predajní, lekárni a čerpacích staníc. Obecný úrad pracoval v núdzovom
režime, boli zakázané kultúrne a športové podujatia. Aj napriek zložitej situácií sa podarilo v obci
uskutočniť pár aktivít.
Dovoľte mi, aby som Vám zhrnul, čo všetko sa v obci za rok 2020 urobilo:
- vo februári sa začali „Stavebné úpravy budovy ŠA Kračúnovce“. V budove v časti schodiska
boli urobené štukové omietky, maľby, výmena dlažby, urobený sadrokartónový strop,
elektroinštalačné práce a výmena dverí a okien. V obecnom byte pri ihrisku sa zrekonštruovala
kúpeľňa, z dôvodu nespĺňania základných hygienických potrieb. Práce boli uhradené z vlastných
finančných prostriedkov. V tomto mesiaci sa začali stavebné práce aj v budove Základnej školy
Kračúnovciach , kde sa vymenila posledná časť okien. Práce boli ukončené v marci a uhradené z
dotácie ministerstva školstva. Do obce sa zakúpil nový malotraktor značky SOLIS, aby slúžil
obci a občanom. Traktor bol zakúpený z vlastných finančných prostriedkov. Bola zakúpená aj
nová hasičská striekačka pre našich dobrovoľných hasičov, aby mohli pomáhať tam, kde to bude
potrebné. Obec ju zakúpila tiež z vlastných prostriedkov.
- v máji z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení sme nemohli spoločne si uctiť naše
mami a staré mami v priestoroch kultúrneho domu a odovzdať im malý darček, tak ako každý
rok. Obecný úrad prostredníctvom miestneho rozhlasu odvysielal poďakovanie a aspoň tak im
vzdal úctu, ktorá im právom náleží.
-v júni sa zateplila chýbajúca časť fasády budovy Základnej školy. Práce boli ukončené
začiatkom augusta a uhradené z vlastných finančných prostriedkov. V tomto mesiaci obec
zakúpila kamerový systém, pre lepšiu bezpečnosť našich občanov. Do detského ihriska, pre
našich najmenších boli zakúpené hracie prvky - hojdačky, do MŠ – kolotoč. K domu nádeje a pri
obecnom úrade boli zakúpené a osadené nové informačné tabule, nakoľko tie predchádzajúce
boli vo veľmi zlom stave.
- v októbri, mesiaci úcty k starším, sa z dôvodu pandemických opatrení neuskutočnilo posedenie
s dôchodcami, aj napriek tomu sme naším jubilantom odovzdali pamätné listy a malú pozornosť.
Obecný úrad v spolupráci s Okresným úradom Svidník, Odborom krízového riadenia v dňoch 31.
10. – 01. 11. 2020 a 07. 11. - 08. 11. 2020 zabezpečili celoplošné testovanie populácie SR
antigénovými testami na COVID-19 v rámci celonárodnej akcie „Spoločná zodpovednosť“.

-v novembri sme začali s rekonštrukciou kancelárií Ocú, chodby a skladu. Situácia si vyžadovala
rekonštrukciu, nakoľko obecný úrad reprezentuje našu obec a nebol zrekonštruovaný od
postavenia budovy. Práce boli ukončené v decembri a uhradené z vlastných finančných
prostriedkov.
-v decembri na sviatok sv. Mikuláša, patróna nášho kostola sa tiež nemohla uskutočniť
Mikulášska akadémia, no napriek tomu zavítal k nám Mikuláš, ktorý prišiel na konskom záprahu
a za sprievodu vianočných piesní prešiel celou dedinou, aby potešil tých najmenších.
V roku 2020 boli rozpracované tieto projekty:
- rekonštrukcia kotolne ZŠ Kračúnovce,
- podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Domu nádeje,
- spracovaný projekt na rekonštrukciu kancelárskych priestorov Ocú, chodby, schodiska,
WC a zasadačky.
Rozpracované staršie projekty na ktorých sa pracovalo:
- v spolupráci s mestom Giraltovce vypracovaná projektová dokumentácia nemotorovej
dopravy pre cyklistov, cykloturistov a peších turistov,
- obstarávanie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce,
- nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologický rozložiteľných komunálnych
odpadov.
V tomto roku aj napriek neľahkej pandemickej situácií a vyhlásenému núdzovému stavu sme
sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších
zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a
kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba však uviesť, že počet
kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále zvyšuje, no finančné krytie ich
zabezpečovania značne zaostáva.
Dovolím si povedať, že aj napriek ťažkej situácií a rôznym prekážkam sa nám v roku 2020
podarilo vykonať niečo hodnotné pre našu obec a jej obyvateľov.
Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať a zveľaďovať našu obec, k čomu by som chcel
prispieť aj ja svojou zodpovednou prácou.

Michal Boleš
starosta obce

