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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01. 03. 2022
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Michal Boleš
Jozef Bandžak
Marcela Bandžaková
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Bc. Miroslav Mihok
Ján Talian
Mgr. Jozef Tomáš
Ing. Helena Vachaľová

Neprítomní:
Viď prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu OZ
4. Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci
5. Rôzne
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Boleš.
Všetkých zúčastnených privítal a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Viď
uznesenie OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Bc. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli zvolení:
PaedDr. Branislav Baran, MBA a Bc. Miroslav Mihok. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý bol poslancom Jánom
Talianom doplnený do bodu Rôzne - Cena za m³ za likvidáciu odpadových vôd pre vývozcov do
ČOV Kračúnovce. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci
Starosta obce oboznámil prítomných s projektom číslo 170/2021_2 . Na túto rekonštrukciu
bola obci poskytnutá dotácia vo výške 40 985 € a uznesením č. 355/23/2022 zo dňa 17. 02. 2022
bolo
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vykonávala Agentúra regionálneho rozvoja PSK. Do súťaže sa zapojili tri firmy :
- Asfaltér s. r. o. s cenovou ponukou 66 936,52 €,
- MP Kanál service s. r. o. s cenovou ponukou 67 974,85 €,
- ZVP RENTAL s. r. o. s cenovou ponukou 68 100,00 €.
S najnižšou cenovou ponukou uspela firma Asfaltér s. r. o., ale za sumu 43 142,18 € nie je možné
urobiť rekonštrukciu uvedených úsekov. Rekonštrukcia sa týka týchto úsekov - cesta Motýľ,
Talian - Mihaľ, Koreň – Knapík a školské chodníky. Nakoľko finančné prostriedky z dotácie nie
sú postačujúce, je potrebné dofinancovať sumu 25 000 € z rozpočtu obce.
Keďže na zasadnutí OZ boli prítomní aj občania, starosta obce im udelil slovo.
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – pýtal sa, kedy bol rozpočet na rekonštrukciu urobený a aká
suma bola uvedená v žiadosti, pretože je to dosť veľký rozdiel, predpokladal, že projektant sa
držal katalógových cien,
- p. Boleš – projekt vypracovával p. Hrabčák, suma rozpočtu bola 43 142,18 € a bol vypracovaný
v novembri 2021, čo sa týka prác, tak cesta sa vyfrézuje a následne sa bude dávať asfalt, pri
školských chodníkoch sa budú dávať aj obrubníky,
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – požiadal o nahliadnutie do projektu, informoval sa, či by bolo
možné na úseku Koreň – Knapík dať obrubníky a spevniť tento úsek,
- p. Dzurjuvová – podotkla, že cesta Koreň - Knapík bola pred 21 rokmi vyasfaltovaná a bola
postavená na hline , bez akéhokoľvek základu, pri dažďoch je cesta stále zaliata, nemá zmysel ten
úsek znovu takto opraviť,
- p. Boleš – aj keď je tam mäkké podložie, firma to určite spevní,
- p. Knapíková – informovala sa čo bude s potokom, ten svah je potrebné spevniť,
- p. Havira – okolo Benkových je úsek dosť kritický,
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – v obci je veľa miestnych komunikácii, čo je potrebné
rekonštruovať, ocenil starostu obce, že rýchlo zareagoval a zapojil sa do výzvy a dal tam práve
tieto úseky, pýtal sa, či obrubníky okolo potoka a spevnenie úseku nie je možné zahrnúť do
projektu,
- p. Boleš – na projekte už sa nemôže nič meniť, tie obrubníky sa dajú urobiť z vlastných
finančných
zdrojov,
- p. Dzurjuv – obrubníky sa musia dať na obidve strany , je tam kanál , ktorý je potrebné opraviť,
aby asfalt išiel rovno s kanálom,
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – navrhol, aby komisia pre výstavbu a územné plánovanie urobila
tváromiestne šetrenie a prizvala aj ostatných poslancov a projektanta,
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projektant ten úsek videl, uviedla, že časť pozemku, ktorý vlastní, zostala na cestu , aby bola
širšia, či asfalt bude urobený, až k plotu,
- p. Boleš – šírka cesty je 3,5 m , to je už vytýčené,
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – s firmou, čo bude vykonávať práce sa dá dohodnúť , aby
asfalt urobila až k plotom, ale to si musia občania zaplatiť,
- p. Talian – pri tomto projekte je iba vyfrézovanie a vyasfaltovanie, v projekte malo byť
zapracované aj spevnenie podložia a obrubníky,
- p. Boleš – uviedol, že výzva bola zverejnená a do dvoch týždňov musela byť žiadosť podaná,
bol som rád, že som našiel projektanta, ktorý to spracoval v takom krátkom čase, a že aspoň ten
asfalt tam bude,
- p. Dzurjuvová – informovala sa, či obec má vypracované protipovodňové plány, my sme tam
počas roka 5 až 6 krát vytopený,
- Mgr. Motýľ – pokiaľ povodie Bodrogu a Hornádu neschvália, že sme v povodňovom pásme,
tak dotáciu obec nedostane,
- p. Havira – zaujímal sa , či bude cesta uzatvorená, ak sa začne s prácami,
- p. Boleš – ak bude cesta uzatvorená , občanov upovedomíme včas,
- PaedDr. Branislav Baran, MBA – požiadal starostu obce, ak by sa robili ďalšie projekty, aby
poslanci boli oboznámení s projektami a na zasadnutí OZ vedeli, čo sa bude schvaľovať.
Dofinancovanie projektu číslo 170/2121_2 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a chodníkov v obci Kračúnovce” v o výške 25 000 € OZ schválilo. Viď uznesenie OZ.
5.

Rôzne

- Starosta obce informoval prítomných o finančnej zbierke na riešenie humanitárnej krízy
v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine v spolupráci so ZMOS-om. Poslancom
navrhol čiastku 1 € na obyvateľa, ako to bolo pri výbuchu bytovky v Prešove.
Poslanci požiadali o krátke prerušenie, aby sa mohli poradiť. Po krátkej prestávke predstúpil Bc.
Miroslav Mihok a v mene všetkých poslancov oboznámil prítomných s rozhodnutím, že je to ešte
krátka doba, aby obec finančne prispela na riešenie humanitárnej krízy. Obec sa môže zapojiť do
materiálnej pomoci.
- Poslanec Ján Talian sa vyjadril k bodu, ktorý navrhol na doplnenie. Ako overovateľ
zápisnice OZ zo dňa 17. 02. 2022 zápisnicu nepodpísal z dôvodu, že tam nebolo uvedené
uznesenie, ktoré sám navrhol o určení ceny za m³ za likvidáciu odpadových vôd ako je stanovená
v Giraltovciach.
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nie je stanovená cena za m³, najbližšia ČOV je v Bardejove a tam je stanovená cena 1,07 €/m³s
DPH.
- p. Eštoková – uviedla , že za uznesenie, ktoré navrhol poslanec Talian sa nehlasovalo, ale
hlasovalo sa za uznesenie, kde OZ žiada starostu obce, aby zistil ceny za likvidáciu odpadových
vôd za m³ v okolitých ČOV. Na záver uviedla, že už nebude zapisovateľkou na zasadnutiach OZ.
- OZ schválilo sumu 1,07 €/m³ s DPH ako je stanovená na ČOV v Bardejove za likvidáciu
odpadových vôd pre vývozcov do ČOV. Viď uznesenie OZ.
6. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu a pripomienok starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Michal B o l e š
starosta obce

Zapísala: Bc. Viera Eštoková
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Overovatelia: 1. PaedDr. Branislav Baran, MBA

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

2. Bc. Miroslav Mihok
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