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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 12. 2017
Prítomní:

1. František
Mašlej
2. PaedDr. Branislav Baran, MBA
3. Mgr. Igor
Diky
4. Stanislav
Goč
5. Ján
Talian
6. Mgr. Jozef
Tomáš

Neprítomní: 1. Jozef Bandžak
2. Mgr. Jozef Motýľ
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
4. Správa o činnosti komisií za rok 2017
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kračúnovce
6. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2017
7. Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019 a 2020
8. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. František Mašlej, ktorý privítal
prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: PaedDr. Branislav Baran, MBA a p. Stanislav Goč.
3. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Písomný plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018 predložil starosta obce, ktorý
poslanci schválili. Viď. uznesenie OZ.
4. Správa o činnosti komisii
Predsedovia komisií na zastupiteľstve nepredložili správy o činnosti komisií. Bol im
uložený nový termín a to do 19. 12. 2017.

-
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5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kračúnovce
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kračúnovce predložila
pracovníčka obce p. Bindasová, ktoré poslanci schválili. Zároveň zrušili Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Kračúnovce, ktoré boli schválené dňa 14. 12. 2012
uznesením číslo 202/13/2012. Viď. uznesenie OZ.
6. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2017
Aktualizáciu rozpočtu č. 3 na rok 2017 predložila pracovníčka obce p. Bindasová.
Príjmy a výdavky boli navýšené v celkovej čiastke 3 092,- eur. Správa tvorí prílohu
zápisnice. Viď. uznesenie OZ.
7. Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019 – 2020
Rozpočet obce na rok 2018 predložila pracovníčka obce p. Bindasová. Rozpočet je
vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti a predstavuje čiastku 1 149 179,- eur. Správa
tvorí prílohu zápisnice. Viď. uznesenie OZ. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 -2020
predložila pracovníčka obce p. Bindasová. Poslanci po prerokovaní návrh rozpočtu na roky
2019 – 2020 zobrali na vedomie. Viď. uznesenie OZ.
8. Odborné stanovisko HK k návrh rozpočtu obce na rok 2018
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 predložila pracovníčka obce
p. Bindasová. HK obce navrhuje poslancom obce schváliť rozpočet obce na rok 2018. Správa
tvorí prílohu zápisnice. Viď. uznesenie OZ.
9. Rôzne
V bode rôznom bolo prerokované:
-

žiadosť OFK TATRAN Kračúnovce o navýšenie rozpočtu pri príležitosti osláv 20.
výročia postupu mužstva dospelých futbalistov v sezóne 1997/1998 do III. ligy – pri
aktualizácii rozpočtu v roku 2018.

-

žiadosť p. Hirkovej o odpredaj pozemku C KN 217 vo výmere 396 m2 – poslanci to
neschválili. Doporučujú p. Hirkovej prešetriť stav na katastrálnom úrade vo Svidníku
ako jej to bolo oznámené listom zo dňa 03. 11. 2017.
žiadosť nájomníkov budovy súp. č. 352 o rekonštrukciu spoločných nebytových
priestorov – prešetriť skutkový stav a zistiť predbežné náklady na rekonštrukciu.
Viď. uznesenie OZ.

-

žiadosť p. Kolesára o osadenie svetla VO – súhlas.

-

p. Goč informoval prítomných o tom, že cesta pri RD č. 433 Hrubý je ich vlastníctvo –
navrhuje odkúpenie pozemku pod cestou za jedno euro.

-

- 66 žiadosť p. Verešpeja o odkúpenie časti pozemku C KN 397/4 – viď. uznesenie OZ.

-

starosta obce informoval o zrušení Školského úradu v Giraltovciach.

-

PaedDr. Baran navrhuje schváliť VZN o výške príspevku pre školy.

-

p. Tomáš navrhuje vybudovať spomaľovací ostrovček pri vjazde do obce od
Giraltoviec – je potrebné zistiť na SSC možnosť osadenia ostrovčeka.

-

p. Eliáš – dotazoval sa ako je to s odpredajom plechového skladu. Stavebná komisia
mala uskutočniť tvaromiestne šetrenie vo veci možnosti odpredaja plechového skladu
na parcele C KN 624/4 v k. ú. Kračúnovce.

10. Záver
Kedže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

...........................................
František M a š l e j
starosta obce

Overovatelia: 1. PaedDr. Branislav Baran, MBA

2. Stanislav Goč
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