-23Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 02. 2016
Prítomní:

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

František Mašlej
Jozef
Bandžák
PaedDr. Branislav Baran
Mgr. Igor Diky
Stanislav Goč
Mgr. Jozef Motýľ
Ján
Talian
Mgr. Jozef Tomáš

Viď. prezenčná listina.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plán hlavných úloh obce na rok 2016
Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. polrok 2015
VZN o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
Štatút fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej, ktorý
privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: p.
Stanislav Goč a p. Ján Talian.
3.

Plán hlavných úloh obce na rok 2016

Plán hlavných úloh obce na rok 2016 predložil starosta obce. Obec chce v tomto roku
zabezpečiť projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu interiéru Ocú a kuchyne v rámci
výziev operačných programov. Plánuje výmenu podláh, čiastočnú rekonštrukciu a výmenu
topných telies v MŠ, údržbu cintorína a ŠA. Je potrebná aj rekonštrukcia strojovne ČOV.
Správa tvorí prílohe k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

-244. Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. polrok 2015
Kontrolu plnenia uznesení poslancom predniesol starosta obce, kde konštatoval, že všetky
úlohy sú splnené. Správa tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

5. VZN o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Návrh Doplnku č. 2 k VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
predložil starosta obce. Na návrh hlavného kontrolóra bol Doplnok č. 2 doplnený o bod. d). výšku dotácie na žiaka v Centre voľného času, ktoré má toho času pozastavenú činnosť a o
bod e). - výšku dotácie na školské budovy. Návrh Doplnku č. 2 k VZN 1/2014 tvorí prílohu k
zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

6. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
Návrh VZN 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole predložil starosta obce. Návrh VZN 1/2016 tvorí prílohu k
zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

7. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
Návrh VZN č. 2/2016 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úradu výdavkov v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predložil starosta obce. Poslanci
upravili výšku mesačného príspevku na činnosť školského klubu z 1,66 € na 2,- € a schválili
výšku mesačného príspevku na činnosť centra voľného času vo výške 0,10 € na dieťa a
mesiac. Návrh VZN tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

8. Štatút fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
Štatút fondu prevádzky , údržby a opráv nájomných bytov určených na sociálne bývanie
predložil starosta obce. Štatút bol zriadený ako mimorozpočtový peňažný fond za účelom
údržby, opráv a prevádzky nájomných bytov určených na sociálne bývanie vo vlastníctve
obce Kračúnovce, ktoré boli obstarané z finančných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie zo štátneho rozpočtu a podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Štatút tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ.

-259.

Rôzne

V bode rôzne bolo prerokované:
- žiadosť p. Štefana Kolesára, trvale bytom Kračúnovce 201 o prijatie uznesenia, že obec
nemá námietky, aby parcely E KN 96 a 97 v k. ú. Kračúnovce boli využité na zriadenie
farmárskeho domu, na športovo- rekreačné účely a chov koní - poslanci nemali námietky
voči predloženému zámeru p. Kolesára. Viď. uznesenie OZ.
- kontrolór obce Mgr. Jozef Kozák predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok
2015, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Viď. uznesenie OZ.
- starosta obce informoval poslancov o výsledku auditu obce Kračúnovce k 31. 12. 2014 a
prečítal správu audítora, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Viď. uznesenie OZ.
- informácia starostu obce o spracovanom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Kračúnovce na roky 2015-2024. Tento strategický dokument určuje hlavné
smery rozvoja obce Kračúnovce do roku 2024. Program je vypracovaný s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2014-2020 s
prispôsobením priorít a možností našej obce. Program tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci
zámer jednohlasne schválili. Viď. uznesenie OZ.
- starosta prečítal poslancom správu zo zasadnutia komisie na posúdenie petície o zákaze
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Kračúnovce, kde komisia
konštatuje, že petícia spĺňa požiadavky zákona o petičnom práve, ako aj požiadavky uvedené
v § 10 zákona o hazardných hrách,
- predpokladaný termín folklórnych slávnosti - 26. 06. 2016, zmena termínu môže nastať z
dôvodu nezabezpečenia tribúny na tento termín. Starosta informoval poslancov o podanej
žiadosti na finančné prostriedky na festival.
- p. Majer predniesol požiadavku:
- na riešenie zberného kanálu na ich ulici, nakoľko v čase silnejších zrážok je zanesený a
nepostačuje odvádzať vodu. Starosta odpovedal, že vie o tomto probléme, v minulom roku
zabezpečil čistenie kanála. Odstránenie problému nie je jednoduché, nakoľko miestna
komunikácia je úzka a neumožňuje rozšíriť zberný kanál. Do úvahy pripadá rozšírenie
a prekrytie kanála, čím by sa rozšírila a zrekonštruovala aj miestna komunikácia. Je
potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorý bude finančne náročný. Pokúsi
sa získať na rekonštrukciu dotáciu.
- na osadenie dopravného zrkadla na križovatku pri RD č. 114 a 142. Starosta odpovedal, že
on sám nemôže osadiť dopravné zrkadlo, je potrebné zvolať jednanie kompetentných
úradov,
- p. Kmec predniesol sťažnosť na p. Pankucha, že prečerpáva hadicou fekálie zo svojej šachty
do obecnej kanalizácie, čím znečisťuje ovzdušie nielen vonku, ale zápach je cítiť aj v
rodinnom dome. Starosta požiadal predsedu komisie pre výstavbu a územné
plánovanie p. Goča o tvaromiestne šetrenie u p. Pankucha a zistiť dôvod nenapojenia sa
priamo do obecnej kanalizácie.
- p. Kmec informoval poslancov na neporiadok v miestnom potoku, ktorý prichádza zo
susednej obce a na zosúvajúci sa svah potoka pri RD 109. Starosta zobral informácie na
vedomie s tým, že to bude riešiť.
- p. Talian upozornil na preplnené odpadkové koše na autobusových zastávkach,
- poslanci schválili 6 zasadnutí OZ do roka, v termínoch ako v minulom roku. (viď.
uznesenie OZ)

-2610. Diskusia
V rámci diskusie nevystúpil nikto z prítomných.
11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

........................................
František Mašlej
starosta obce

Overovatelia:

1.

Stanislav Goč

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

2.

Ján Talian

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

