
                        SPRÁVA STAROSTU OBCE ZA ROK 2022  

 

 
Vážení spoluobčania, 

 

  do rúk sa Vám dostáva výročná  správa starostu obce Kračúnovce za rok 2022 uvádzajúca  

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

a úspechy  v uplynulom roku. 

 

     V roku 2022, rovnako ako v rokoch predošlých, sme sa snažili plniť 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. 

 

     Rok 2022 môžem hodnotiť pozitívne. V januári sa  opäť pokračovalo s očkovaním 

občanov v našej obci, čo uvítali najmä starší občania.  

     Vo februári  sa naša obec zapojila do humanitárnej pomoci pre odídencov  z Ukrajiny, kde 

nastal vojnový  konflikt. Pomáhali sme s potravinami a zdravotníckym materiálom. V obci 

máme tiež odídencov z Ukrajiny,  som im nápomocní vo všetkom, o čo ma požiadajú. V obci 

sa cítia veľmi dobre.  

     V marci sa opäť pokračovalo s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu a to v spolupráci 

s červeným krížom.   

V areáli ZŠ Kračúnovce bolo vybudované nové fitness ihrisko, ktorého cieľom je zlepšiť 

životný štýl, urobiť niečo pre svoje zdravie a zacvičiť si na čerstvom vzduchu.  

Podarilo  sa nám zrekonštruovať miestne komunikácie  a to:  

 1.  komunikácia pri kostole v dĺžke 54,90 m  

 2.  komunikácia oproti parku Jána Pavla II v dĺžke 109,92 m 

 3.  komunikácia od súp. č. 97  po súp. č. 112 v dĺžke 328,72 m 

 4.  chodníky  v areáli ZŠ v dĺžke 838,30 m2. 

Na túto investičnú akciu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva investícii, reg. rozvoja 

a informatizácii vo výške 40 985,02 €. Dúfam, že tieto novo zrekonštruované miestne 

komunikácie  a chodníky budú slúžiť našim občanom čo najdlhšie.  

       V apríli bol položený nový asfaltový koberec aj v areáli materskej školy, pretože starý bol 

v dezolátnom stave a mohlo dôjsť k úrazu, následne bolo zakúpených 20 kusov nových 

kolobežiek.  Z dôvodu zjednodušenia dodávania zásielok  pri budove Ocú  bol zriadený 

samoobslužný Z-box Packeta.  Pokračovali  rekonštrukčné práce v budove obecného úradu, 

kde bola kompletne vynovená zasadačka. 

       V máji bolo v obci vybudované  nové dopravné značenie a osadené smerové tabule. 

Z dotácie PSK v sume 3 500,- € bola zakúpená šmykľavka na ihrisko MŠ. Na  budove v  

športovom areáli bola  vymenená strecha, nakoľko stará bola v dezolátnom stave. Pri 

príležitosti Dňa Matiek  sa uskutočnil v sále Ocú kultúrny program, ktorý pripravili naše deti 

z MŠ a ZŠ. 

      V júni  sa uskutočnil  18. ročník folklórneho  festivalu s pekným kultúrnym programom 

a s vysokou účasťou.  

      V letných mesiacoch pribudla profesionálna umývačka riadu do kuchyne Ocú  a obnovený 

inventár. Do kuchyne MŠ pribudla tiež nová umývačka riadu a mixér. Na budove MŠ bol  

zrekonštruovaný sokel. Do budovy Dómu nádeje boli zakúpené nové svietniky a držiaky na 



hygienické potreby. V školskej jedálni ZŠ sa vymenili vodovodné batérie, nové WC a zakúpil 

sa nový ohrievač vody.   

Po dlhšom čase sa nám podarilo zabezpečiť vyčistenie Kračúnovského potoka od nánosov 

a bahna. 

      V októbri, mesiaci úcty k starším,  sa konalo posedenie s dôchodcami.  Uctili sme si 

darčekom dôchodcov a občanov, ktorí sa dožili okrúhleho jubilea.  

V dome nádeje bolo vonku osadené umývadlo na polievanie kvetov na hrobových miestach. 

Koncom mesiaca sa konali prvé spojené voľby do VÚC a samosprávy obcí, kde bolo potrebné 

zabezpečiť všetko tak, aby sa voľby mohli uskutočniť. 

      V novembri boli  vymenené  vonkajšie plastové dvere v nájomnom byte, oplotená časť 

pozemku v areáli ZŠ, zakúpený adventný veniec a vianočná výzdoba. 

      V decembri sa uskutočnila Mikulášska akadémia s bohatou účasťou, kultúrnym 

programom nás potešili deti z našej materskej školy a deti zo Súkromnej umeleckej školy 

Kračúnovce. Koncom roka sme museli zakúpiť nový plynový kotol do MŠ, nakoľko starý 

doslúžil. Z dôvodu poruchy na ČOV bolo potrebné zakúpiť riadiaci panel.  

     Na záver  chcem spomenúť našich  dobrovoľných hasičov, ktorí sú veľmi aktívni 

a nápomocní pri rôznych situáciách  nielen v našej  obci,  ale aj v rámci okresu. Svojpomocne 

si rekonštruujú priestory požiarnej zbrojnice.  Do ich inventára pribudol darom nový prívesný 

vozík.   

     Vážení spoluobčania,  správa starostu obyvateľom našej obce sa mi spracúvala  

s ľahkosťou, s radostným bilancovaním prežitého obdobia, ale i s optimistickým výhľadom 

a víziou do budúcnosti. 

     Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na správe vecí verejných. Naďalej  

prejavujme spolupatričnosť a ochotu pomáhať spoluobčanom. Neprejavujme voči sebe 

neznášanlivosť, ale vypočujme si aj iné názory, hľadajme spoločné riešenia.  

 

    Verím, že sa ocitneme v lepších podmienkach života našej spoločnosti. 

 

 

    S úctou  Váš starosta 

 

                                                                                                      Michal Boleš 

 

 

 

 

 

 


