
                         
 

SPRÁVA STAROSTU OBCE  KRAČÚNOVCE ZA ROK 2021 

 
Vážení spoluobčania, 

 

do rúk sa Vám dostáva výročná  správa starostu obce Kračúnovce za rok 2021, uvádzajúca  

informácie, ktoré poskytujú reálny pohľad na činnosť  obce Kračúnovce  a na dosiahnuté 

výsledky, úspechy aj neúspechy v uplynulom roku. 

 

V roku 2021, rovnako ako v rokoch predošlých, sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré obci 

vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a doplnkov, z Ústavy Slovenskej republiky a z mnohých ďalších zákonov, 

predpisov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií 

a kompetencií, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. Aj napriek neľahkej 

situácií obec pokračovala v skrášľovaní a zveľaďovaní obce v investičných aktivitách a 

získavaní finančných prostriedkov na projekty, ktoré by sa mohli v našej obci zrealizovať. 

 

Rok 2021 môžem hodnotiť pozitívne. V januári sa  opäť začalo s testovaním našich občanov. 

Testovalo sa skoro každý týždeň, až do polovice mája. Bolo veľmi náročné to plánovať, 

zabezpečiť a zrealizovať tak, aby to fungovalo. Myslím si, že aj napriek tomu, že to bolo 

náročné, sa to  zvládlo a tak sme mohli pomáhať našim občanom, čo je aj náš hlavný cieľ 

a povinnosť a osobitné poďakovanie patrí  členom testovacích tímov a to zdravotníckemu a 

administratívnemu personálu, našim dobrovoľným hasičom, ktorí počas  pandémie 

zabezpečovali testovanie na COVID 19 v našej obci . Ďalším krokom, ako byť  nápomocný 

našim občanom bolo očkovanie v našej obci. Tu sa myslelo aj na tých, ktorý nemôžu isť na 

očkovanie mimo obce. 

 

V júli sa začalo s ďalšou časťou úprav z vlastných zdrojov  na obecnom úrade  a to „ Oprava 

vstupnej chodby, schodiska, WC ženy, WC muži a skladu“. Rekonštrukcia obecného úradu 

bola potrebná, nakoľko je to reprezentatívna budova obce. Ako starosta obce sa teším, že po 

dlhých rokoch  sa nám to podarilo a pevne verím, že aj naďalej budeme v tom pokračovať, 

aby sa zmodernizoval celý obecný úrad. Pred obecný úrad, do detského ihriska a na cintorín 

sa zakúpili nové lavičky aj odpadkové koše. K obecnému úradu bola  osadená tabuľa 

o histórií našej obce a  v športovom areáli tabuľa o histórií športového klubu.  V lete sa dali 

oplotiť všetky studne, ktoré obec vlastní. Pri bytovom dome bolo potrebné vykopať novú 

studňu. Dobrovoľní hasiči našej obce  si začali svojpomocne opravovať hasičskú zbrojnicu. 

Materiál na opravu poskytla obec, práce si hasiči vykonávajú sami. Obec zakúpila aj   

vianočné osvetlenie na budovu obecného úradu a do parku Jana Pavla II., aj zopár ozdôb, 

ktoré zdobili dedinu. Keďže od jari do jesene je v obci najviac práce, bola zakúpená 

traktorová kosačka, ktorá uľahčila prácu a ušetrila čas pracovníkom. Prevádzka obecného 

úradu, verejná zeleň, odpady a všetky súvisiace práce fungovali počas celého roka plynulo.  

 



V tomto roku sa v počas prázdnin v našej materskej škole vymaľovala jedáleň, urobila sa tam 

nová elektroinštalácia a zakúpili sa nové svetla. Pre naše deti sa zabezpečili nové stoly, 

stoličky a tiež nové hračky . Do materskej škôlky bolo nutné zakúpiť aj novú pračku.  

Vymenili sa aj žalúzie na oknách. V triede na hornom poschodí pribudla nová drevená stena, 

ktorá oddeľuje triedu a miestnosť na spanie. 

 

V auguste sa pri našej základnej škole zrekonštruoval chodník, ktorý už bol v takom stave, že 

si vyžadoval nový vzhľad. Pred školou sa vybudovalo aj parkovisko pre rodičov 

a návštevníkov školy. Do školskej kuchyne  sa zakúpila nová práčka. Cez projekt sa do 

školskej kuchyne zakúpili nové spotrebiče a to - nový varný kotol, chladnička, ohrevný pult, 

gastronádoby a univerzálny robot. Dotácia na nákup spotrebičov bola poskytnutá vo výške 

4 850 €. V decembri sa zrekonštruovala kotolňa, kde nám bola poskytnutá dotácia 100 000 € 

z Ministerstva školstva. Vymenili sa nové kotly, nové rozvody, elektroinštalácia a taktiež 

ohrev vody. V základnej škole sa pokročilo s projektom cez fondy EÚ, kde je už komplet 

urobená učebňa techniky a fyziky. Jazykovedná učebňa ešte nie je dokončená, ale pevne 

verím, že na budúci rok sa práce ukončia.  

 

Na cintoríne sa nám podarilo zrekonštruovať aj hlavný kríž. Tu musím spomenúť, že bol 

vypracovaný projekt na opravu Domu nádeje, ale žiaľ nebol schválený. Napriek tomu sa 

projekt dal prepracovať, aby sa mohlo požiadať o dotáciu. 

 

V decembri sa z dotácie vo výške 48 000 €  uskutočnila rekonštrukcia miestnej komunikácie. 

Nová cesta sa nachádza na hornom konci od Dzuruša po Kolesára. Popri novej miestnej 

komunikácii bol vybudovaný aj nový rigol na odvodnenie.  

 

Bohužiaľ, projekt „Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu” nebol schválený. 

 

V ďalšom období sa plánuje rekonštrukcia oporného múra oproti Chanasovi, rekonštrukcia 

cesty smerom k Bosakovi za gatrom, , rekonštrukcia strechy na športovom areály a zasadačky 

na obecnom úrade, rekonštrukcia Domu nádeje a miestnych komunikácii a školského 

chodníka. Koncom roka obci už boli poukázané finančné prostriedky v sume 40 985 € na 

spomínanú rekonštrukciu miestnych komunikácií a školského chodníka.  Cieľom obce je 

začať s vypracovaním územného plánu, ktorý by obci priniesol kvalitatívny prínos.  

Samozrejmosťou je získavanie finančných prostriedkov na rôzne projekty.  

 

Verím, že sa podarí ukončiť aj projekty, ktoré sú rozpracované „Obstaranie odborných učební 

pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce“, Dopravné značenie v obci a prepojenie mesta 

Giraltovce s obcou Kračúnovce nemotoristickou komunikáciou pre peších turistov 

a prepojenie Parku Mieru cyklistickou cestičkou s Bardejovskou ul.  a mestský okruh 

v Giraltovciach a napojenie obce Kračúnovce s obcou Železník a Lúčka. 

 

V roku 2021 obec chcela pokračovať aj v kultúrno-spoločenských aktivitách tak, ako 

v predchádzajúcich rokoch, avšak opatrenia okolo koronavírusu nám dovolili zorganizovať 

iba dve takéto podujatia – festival  a nočná hasičská súťaž.  V tomto roku k nám zase zavítal 

Mikuláš aj s anjelom, aby potešil tých najmenších sladkou odmenou.  

 

Vážení spoluobčania,  úprimne, minuloročná aj tohto ročná správa starostu obyvateľom našej 

obce sa mi spracúvala  s ľahkosťou, s radostným bilancovaním prežitého obdobia, ale 

i s optimistickým výhľadom a víziou do budúcnosti. 



 

Na záver pokladám za potrebné vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorý sa podieľali na 

správe vecí verejných. Naďalej  prejavujme spolupatričnosť a ochotu pomáhať 

spoluobčanom. Neprejavujme voči sebe neznášanlivosť, ale vypočujme si aj iné názory a  

hľadajme spoločné riešenia. Verím, že sa ocitneme v lepších podmienkach života našej 

spoločnosti. 

 

 

Váš starosta  

 

                                                                     Michal Boleš 
 

 


