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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12. 2021 

 
Prítomní:      1. Jozef Bandžak 

                       2. Marcela Bandžaková 

                       3. PaedDr. Branislav Baran, MBA                       

                       4. Mgr. Jozef Tomáš 

            5. František Bartoš 

            6. Ing. Helena Vachaľová 

            7. Ján Talian  

  

 

Viď prezenčná listina. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ 

5. Žiadosť o finančný príspevok na rok 2022 

6. Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce 

7. Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kračúnovce 

8. Aktualizácia rozpočtu č. 4 na rok 2021 

9. Rozpočet obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024 

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

12. Rôzne 

13. Interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

 Starosta obce Michal Boleš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných na zasadnutí. Bolo konštatované, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Zasadnutie sa uskutočnilo za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení proti COVID-

19. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená Bc. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: Ján Talian a František Bartoš. Viď uznesenie OZ. 
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3. Schválenie programu zasadnutia 

 

 Starosta obce predniesol návrh programu zverejnený v pozvaní na OZ a navrhol ho 

doplniť o bod č. 12  - Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly . K návrhu programu 

OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia aj s doplneným bodom  

schválili. Viď uznesenie OZ. 

 

     4.   Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

 Z predchádzajúceho rokovania starostovi obce nebolo uložené žiadne uznesenie, preto sa 

pokračovalo v ďalšom bode. 

 

     5. Žiadosť o finančný príspevok na rok 2022 

 

 Do podateľne Ocú boli doručené štyri žiadosti o finančný príspevok na rok 2022. P. 

Eštoková žiadosti prečítala. 

- žiadosť o FP pre OFK a OVK vo výške 20.500 € bola schválená . Viď uznesenie. 

- žiadosť o FP pre Jednotu dôchodcov vo výške 1.200 € bola schválená. Viď uznesenie. 

- žiadosť o FP pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 1.500 € bola schválená. Viď uznesenie. 

- žiadosť o FP pre Cirkevný zbor ev. cirkvi a. v. vo výške 2.000 € poslanci neschválili z dôvodu 

nepredloženia vyúčtovania dotácie za rok 2021. Ak bude vyúčtovanie príspevku doložené, 

poslanci budú o žiadosti rokovať. 

 Mgr. Kozák – uviedol, že pri schôdzach a zájazdoch Jednoty dôchodcov je potrebné 

k vyúčtovaniu FP predložiť aj prezenčné listiny,  

 PaedDr. Baran, MBA – uviedol, že nevyčerpanú dotáciu v sume 3.000 € by 

Rímskokatolícka cirkev mala vrátiť a následne požiadať o presunutie do nového roku , s tým 

súhlasil aj poslanec Bartoš, 

 Bc. Eštoková – uviedla, že do najbližšieho OZ vypracuje nové VZN o  poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce, s každým žiadateľom o finančný príspevok musí byť podpísaná zmluva 

o poskytnutí dotácie. 

 

    6. Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce 

 

 Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na svojom území je každoročne povinná 

prijať VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v obci Kračúnovce. Výška dotácie bola určená v závislosti od 

predpokladaného objemu finančných zdrojov obce z prognózovaného výnosu podielových daní 

na rok 2022. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 1/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce na 

webovom sídle v zákonom stanovenej lehote min. 15 dní pred schvaľovaním, do stanovenej 

lehoty neboli doručené, resp. vznesené žiadne pripomienky. P. Eštoková  predniesla poslancom 

OZ správu k návrhu VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potencionálneho stravníka v ŠJ na rok 2022 a na žiaka ZUŠ. Starosta 

obce dal hlasovať za návrh predloženého doplnku k VZN.  Poslanci sa uzniesli na výške 

príspevku 100 %. Viď uznesenie. Doplnok č. 2 k VZN  č. 1/2020 tvorí prílohu k zápisnici. 
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    7. Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kračúnovce 

 

 P. Eštoková predniesla poslancom návrh doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019. Výška 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej obcou bola zvýšená na 6,00 € a výška mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu za dieťa na sumu 

5,00 €. Poslanci sa na doplnku uzniesli. Viď uznesenie. Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 tvorí 

prílohu k zápisnici. 

 

   8. Aktualizácia rozpočtu č. 4 na rok 2021 

 

 Aktualizáciu rozpočtu č. 4 predložila p. Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej a 

výdavkovej časti sa rozpočet sa navýšil o 88.001,40 €. Starosta obce dal hlasovať za aktualizáciu 

rozpočtu č. 4 na rok 2021 – poslanci návrh schválili. Viď uznesenie OZ. Aktualizácia rozpočtu č. 

4 tvorí prílohu k zápisnici. 

Poslanci sa zaujímali o položku odstupné v rozpočte v sume 7.900 €. Mgr. Kozák ich oboznámil, 

že je to 3-mesačné odstupné podľa zákona starostovi, ktorý sa vzdal mandátu. 

 

   9. Rozpočet obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024 

 

 Návrh rozpočtu predniesla p. Eštoková, uviedla že bol spracovaný v súlade 

s ustanoveniami zákona a je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2022, pričom rozpočet na 

roky 2023 a 2024 nie je záväzný . V čase zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2022 ešte nebol 

zverejnený výnos dane z príjmov pre jednotlivé obce, ani objem poskytnutých transferov na 

prenesený výkon štátnej správy. Celkový rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný. Poslanci 

návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie. Viď uznesenie. Návrh rozpočtu tvorí 

prílohu k zápisnici. 

 

  10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

 Mgr. Kozák, hlavný kontrolór obce uviedol, že predložený návrh rozpočtu obce na rok 

2022 svojou výškou a štruktúrou umožňuje plnenie zákonom stanovených funkcií obce. Pre jeho 

plnenie má obec prijaté VZN, zásady a vnútorné smernice. Odporučil sledovať vývoj 

hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potrieb včas vykonať zmeny. Pri posudzovaní formálnej 

a vecnej stránky predloženého návrhu nezistil nedostatky a na základe uvedených skutočností 

odporučil OZ schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2022 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu 

obce na roky 2023 a 2024. Viď uznesenie. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici. 

 

  11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

 

 Písomný materiál predniesol Mgr. Kozák – hlavný kontrolór obce. Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 je rozdelený do troch častí, a to na kontrolnú 

činnosť, kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce v roku 2021 a kontrolu a tvorbu 

koncepčných a metodických materiálov. Viď uznesenie. Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2022 tvorí prílohu k zápisnici. 
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  12.  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

  

 Správu o výsledku kontroly predniesol Mgr. Kozák – hlavný kontrolór obce. Predmetom 

kontroly bola kontrola vybavovania sťažnosti, kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu, kontrola 

nedokončených investícií v obci a kontrola dodržiavania zákona 211/2000 z. z. o slobodnom 

prístupe. Správu poslanci vzali na vedomie. Viď uznesenie. Správa hlavného kontrolóra 

o výsledku kontroly tvorí prílohu k zápisnici.  

 

 

  13. Rôzne 

 

 V bode rôzne bolo prerokované: 

- odmena hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jozefovi Kozákovi vo výške 300 €. Viď uznesenie. 

- poplatok za upratovanie domu nádeje vo výške 20 €. Viď uznesenie. 

- poplatok za upratovanie sály vo výške 50 €. Viď uznesenie. 

 - Bandžak – po odovzdaní sály, sa nesmie stať, aby sa tu pohybovali cudzí ľudia, 

 - Boleš – kľúč od sály majú aj folkloristi, ktorí tu nacvičujú, 

 - Bartoš – navrhol, aby upratovanie bolo zahrnuté v poplatku za prenájom sály, z dôvodu, 

 že ak sa sála odovzdá po akcii, je potrebné upratovať za každým, 

 - PaedDr. Baran, MBA – súhlasil s poslancom Bartošom, ale bol aj za možnosť výberu,  

 - Mgr. Tomáš – navrhol, aby sa pred odovzdaním sály vyberal depozit v sume 100 €, 

 v prípade poškodenia vecí v sále. Za návrh poslanci hlasovali. Viď uznesenie. 

- makulár za rok 2020 – poslanci pochválili kronikárku za vypracovanie makulára, navrhli, aby 

starosta kronikárku odmenil, uzavrel s ňou dohodu o vykonaní práce a odmenu vyplatil raz ročne 

po odovzdaní diela. Makulár poslanci schválili. Viď uznesenie. Makulár za rok 2020 tvorí 

prílohu k zápisnici. 

- starosta obce uložil predsedom komisií doložiť na Ocú zápisnice zo zasadnutí komisií za rok 

2021 v termíne do 17. 12.2021. Viď uznesenie. 

 

  14. Interpelácia poslancov 

 

 V interpelácií vystúpili títo poslanci : 

- Bandžak – informoval sa ohľadom schránky sťažnosti, schránka nemá zmysel, keď je 

v priestoroch Ocú, 

- Boleš – do schránky prišli dva listy, ktoré boli osobne adresované starostovi, jednalo sa 

o súkromnú vec občana a túto vec nemajú čo riešiť poslanci, ďalší list sa týkal vypaľovania, 

občania radšej prídu osobne za mnou, alebo ma telefonicky kontaktujú, ak je nejaký problém, 

- Bartoš – list, ktorý nie je podpísaný sťažovateľom, by sa vôbec nemal riešiť, lebo potom 

nevieme komu máme odpoveď adresovať,  

- Bandžak, PaedDr. Baran, MBA – je potrebné dávať pokuty za vypaľovanie, 

- PaedDr. Baran, MBA – pri otváraní schránky by mal byť prítomný jeden z poslancov, 

 

- Bandžak – informoval sa, v ktorých častiach MK sa uskutočnila reklamácia výtlkov a asfaltu, 

 

- Bandžaková – klíma do sály, inventár v kuchyni 

- Boleš – oslovil som viacero firiem, do našej sály klíma nemá zmysel, je veľká , je tu otvorený 

priestor, dvere pri akciách nebudú zatvorené a klíma by stratila efekt, do kuchyne plánujeme 

dokúpiť chýbajúci inventár, v kuchyni sa urobil poriadok, vytriedili sa staré veci,  
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- Bandžak – podotkol, že ak nasneží, je potrebné mať odhrnuté cesty a chodníky od rána o 6.00 

hod. a nie cez deň,  

- PaedDr. Baran, MBA – zobrať niekoho na dohodu, ak nestíhajú odhŕňať sneh,   

 

- PaedDr. Baran, MBA – požadoval od starostu odpoveď, že mu niekoľkokrát volal a doteraz sa 

mu neozval naspäť, starosta je povinný dvihnúť telefón poslancovi, požadoval preveriť plat 

zástupcu starostu od januára 2021, nakoľko sa obával, že takýto plat nebol oprávnený,  

- Boleš – vyjadril sa k telefonátom , že v ten deň mal veľa stretnutí už od rána a nestíhal sledovať 

telefóny, pri nastúpení do funkcie na základe poverenia starostu som poberal 70 % platu, od 1. 1. 

2021 som bol  vo funkcii - zástupca starostu a kontrolór obce mi citoval zákon, aký plat som 

oprávnený poberať, 

 

- PaedDr. Baran, MBA – zaujímal sa ako sa pokračuje s územným plánom, čo sa vlastne stalo, 

že obec dostala pokutu z Úradu verejného obstarávania, 

- Boleš – s prípravou územného plánu sa začne v roku 2022, čo sa týka pokuty vznikla na základe 

toho, že bola rozdelená na dve zákazky, bolo tam porušenie zákona, ÚVO vníma, že pochybila 

obec, hoci obec VO nevykonávala, v roku 2018 bolo podpísané iba poverenie s firmou a nie 

zmluva, aj keby sa obec začala súdne konanie, tak by nevyhrala, 

 

 - PaedDr. Baran, MBA – pýtal sa, prečo starosta chodí domov autom, ak tu boli predchádzajúci 

starostovia, tak auto parkovalo v garáži,  

- Bandžak – auto je obecné, malo by parkovať v garáži, starostovia chodili peši, z domu na Ocú 

má starosta 100 m, autu to neprospieva,  

- Boleš – auto mám v noci doma, ak sa niečo stane, niekto zomrie a potrebujem niečo rýchlo 

riešiť, auto využívam iba v rámci práce,  

 

 

- PaedDr. Baran, MBA – vyjadril nespokojnosť, že sa nezrealizovala rekonštrukcia strechy na 

ŠA, proces VO sa už mal začať riešiť aspoň v septembri,  

- Boleš – v januári 2022 sa začne proces VO a v marci by sa malo začať s rekonštrukciou, 

 

- PaedDr. Baran, MBA – zaujímal sa ohľadom parkoviska pri ZŠ, vyzerá tak neupravene, či sa 

bude dávať ešte asfalt, navrhol, aby parkovisko bolo vyhradené v čase od 6.30 hod do 18.00 hod. 

pre zamestnancov  ZŠ a rodičov, 

- Bartoš – je potrebné upozorniť majiteľov áut, ktorí tam parkujú v noci, aby tam neparkovali cez 

deň a tiež je potrebný zákaz státia na parkovisku nákladným autám, 

- Boleš – popod parkovisko zrejme ide plyn, asfalt by tam nebol vhodný, 

 

- PaedDr. Baran, MBA – výhybňa na novej MK má slúžiť na iný účel a nie na parkovanie áut, 

je potrebné tam dať značku zákaz zastavenia, 

- Boleš – drť si dali navoziť občania aj asfalt si zaplatili , obec do výhybne neinvestovala nič, 

výhybňa bola iba zapracovaná v projekte,  

 

- PaedDr. Baran, MBA – upozornil na kanál od rodinného domu p. Paľu až po p. Kokošku, že je 

upchatý lístím a zdržiava sa tam voda,   

 

- Mgr. Tomáš – navrhol dať vypracovať analýzu o zlúčení ZŠ a MŠ, čo sa týka priestorovo aj 

finančne, 
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- Bartoš – uviedol, že je to zbytočné, tie deti tu majú svoje súkromie, vonkajšie ihrisko s hracími 

prvkami , v ZŠ by sa musela urobiť pre deti kuchyňa, sociálne zariadenia, miestnosti na spanie aj 

triedy, čo by bolo finančne náročné, radšej tie peniaze zainvestujme na vylepšenie priestorov 

v MŠ, v ZŠ je ZUŠ, ktorá má viacero tried v prenájme, tak možno ani priestor by tam nebol 

voľný na zriadenie MŠ, 

- PaedDr. Baran, MBA – súhlasil s vypracovaním analýzy, ale pri počte detí 25 by to bolo možné, 

pri počte detí, aký máme teraz, by to bolo zložité,  

 

- Mgr. Tomáš – osvetlenie priechodov a zastávok, 

- Boleš – priechody sú osvetlené a zastávky sa budú realizovať v jari, nakoľko je tam potrebné 

urobiť prívod elektriny,  

- Bandžak – neosvetlené križovatky pri Leškovi a Pálenici,  

- PaedDr. Baran, MBA – svetlá boli na každom stĺpe, boli zlikvidované kvôli vysokej spotrebe,  

 

- Mgr. Tomáš – navrhol vypracovať VZN o parkovaní vozidiel na obecných komunikáciách, 

zákaz parkovania kamiónov  v obci a vydávať parkovacie karty za poplatok,  

- PaedDr. Baran, MBA – parkovisko pri kostole nie je vhodné na parkovanie kamiónov, podložie 

parkoviska nespĺňa  takúto záťaž, v obci je niekoľko občanov čo pracujú na kamiónoch, ale či 

parkovisko pri Ocú je adekvátne na parkovanie, vyhradiť parkovisko pre kamióny a nákladné 

vozidlá s poplatkom, 

- Bandžak – uviedol, že s tými kamiónmi nie je až taký problém, v obci sú 3 kamióny, sú to naši 

občania, chceme od nich peniaze za parkovanie a nemáme ani miesto na parkovanie, 

- Mgr. Tomáš – ide hlavne o poriadok v obci,  

 

- Bandžaková -  pochválila vianočnú výzdobu Ocú a výzdobu v parku, navrhla dať ešte viac 

ozdôb okolo hlavnej cesty,  

- Talian – oponoval poslankyni , že výzdoba na Kračúnovce je slabá,  

- Boleš – postupne sa dokupujú vianočné ozdoby, naraz je to finančne náročné,  

 

- Ing. Vachaľová – studňa pri ZŠ,  

- Boleš – v ZŠ bola havária, teraz sa to opravilo, počas prázdnin sa to bude sledovať, aby sa 

zistila koľko bude spotreba, 

 

- Talian – rekonštrukcia Domu nádeje, 

- Boleš – projekt DN bol zamietnutý, obec podala nový projekt, ráta sa aj s rozšírením o 50 miest  

a tiež s prestrešením,  

 

- Bandžak – zaujímal sa , koľko projektov má obec podaných, 

- Boleš – rekonštrukcia DN, oporný múr Chanas, MK – Bosák , rekonštrukcia MK a školský 

chodník , územný plán, cyklotrasa,  rekonštrukcia zasadačky Ocú,  rekonštrukcia strechy ŠA,  

 

- Talian -  informoval sa, či obec ma vypracované VZN ohľadom pitia alkoholu na verejných 

priestranstvách , sťažoval sa na hluk v parku, 

- Boleš – nočný kľud je od 22.00 hod., na verejné priestranstvo môže chodiť každý, pokiaľ neničí 

obecný majetok, odkedy sú tam kamery nie je tam neporiadok, 

- Bandžaková – kde sa tie deti majú stretávať ?  

- PaedDr. Baran, MBA – tiež sa zaujímal o VZN o zákaze používania alkoholu na verejných 

priestranstvách. 
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  15. Záver 

 

 Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

             Michal   B o l e š 

                           starosta obce  

 

 

Zapísala:  Bc.  Viera Eštoková 

 

 

 

Overovatelia: 1. František Bartoš           ....................................... 

 

 

                       2. Ján Talian                                             ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


