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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 09. 2022 

 
Prítomní: 1. Michal Boleš   

  2. Jozef Bandžak 

   3. Marcela Bandžaková 

  4. PaedDr. Branislav Baran, MBA   

  5. Bc. Miroslav Mihok   

                        6. Ján Talian 

  7. Ing. Helena Vachaľová  

    

Neprítomní:   Mgr. Jozef Tomáš 

 

Viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa hlavného kontrolóra  o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce 

5. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2021/22 

a príprava na nový školský rok 2022/23 v MŠ, ZŠ 

6. Doplnok č. 1 k VZN 2/2019, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ Kračúnovce 

7. VZN 5/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 

obce 

8. VZN 2/2022 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

9. VZN 3/2022 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach 

obyvateľov obce 

10. VZN 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste 

11. Rôzne 

12. Interpelácia poslancov 

13. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

 Starosta obce, Michal Boleš, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných na zasadnutí. Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov, preto bolo konštatované, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Viď uznesenie OZ. Zo zasadnutia bol ospravedlnený 

poslanec Mgr. Jozef Tomáš. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

zvolení Bc. Miroslav Mihok a Ing. Helena Vachaľová. Viď uznesenie OZ. 
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3. Schválenie programu 

 

 Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v pozvánke 

na OZ. K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia 

jednohlasne schválili. Viď uznesenie OZ.   

 

    4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce 

 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jozefovi Kozákovi. Hlavný 

kontrolór predložil správu o výsledku kontroly  Ocú. Predmetom kontroly bola kontrola plnenia 

uznesení za 1. polrok 2022 a nesplnené uznesenia OZ do 31. 12. 2021. Správa hlavného 

kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce tvorí prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

- p. Bandžak – poprosil, aby správy HK boli zverejnené na webovom sídle obce, 

- p. Mihok – uviedol, že správa HK za rok 2021 je zverejnená, 

- PaedDr. Baran, MBA – informoval sa ohľadom uzn. č. 414 zo dňa 21. 06. 2022 - odstránenie       

  odpadu obcou pri ČOV a uzn. č. 91 zo dňa 28. 08. 2019 – spracovanie smerného územného plánu, 

- p. Boleš – obec odpad odstránila, pretože kamery  v tom čase nefungovali, momentálne sú už  

  funkčné, územný plán stále nie je ukončený. 

 

   5. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2021/22 a 

 príprava na nový školský rok 2022/23 v MŠ, ZŠ 

 

 Starosta obce privítal riaditeľku MŠ Mgr. Máriu Girmalovú a riaditeľa ZŠ Mgr. Jozefa 

Motýľa a udelil im slovo. 

 Mgr. Mária Girmalová, riaditeľka MŠ predniesla prítomným vypracovanú správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. V spomínanej správe sa uvádzajú 

predovšetkým údaje o počte detí, zamestnancov, údaje o študijných odboroch, o plánoch, 

o aktivitách a projektoch MŠ. Uviedla, že v priebehu školského roka bolo vyasfaltované nádvorie 

a chodník v areáli MŠ, bol zrekonštruovaný sokel na budove, do ŠJ sa zakúpila umývačka riadu 

a nový inventár, zakúpili sa kolobežky pre deti, na školský dvor pribudli nové hojdačky a preliezka 

a doplnili sa didaktické  a pracovné pomôcky. Oboznámila prítomných, že prevádzka MŠ bola 

otvorená počas letných prázdnin v trvaní dvoch týždňov. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2021/2022 v MŠ tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie. Viď 

uznesenie OZ. 

- PaedDr. Baran, MBA – informoval sa ohľadom prevádzky MŠ počas letných prázdnin, ak sa    

  prihlásili na dva týždne, či to bolo zaplatené na celé obdobie, alebo iba tie dni, kedy dieťa bolo  

  prítomné, prípadne, či by bolo možné prevádzkovať MŠ počas letných prázdnin formou tábora, 

- p.Bandžaková – pochvala za prevádzku MŠ počas letných prázdnin bola aj od rodičov, 

- Mgr. Girmalová – snažili sme sa vyhovieť rodičom, ktorí chodia do práce a deti potrebujú  

  nechať v škôlke, na záver podotkla, že ako to bude tento rok sa uvidí, nakoľko cena energií  

  vzrástla.  

 

 Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ ZŠ predniesol prítomným vypracovanú správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. V spomínanej správe sa uvádzajú údaje o rade 

školy, zamestnancoch ZŠ, údaje o počte žiakov, o dochádzke, správaní a prospechu. Ďalej údaje 

o študijných odboroch, plánoch, aktivitách, projektoch a úspešnosti žiakov. Vyzdvihol prácu  

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, Rade školy aj Rade rodičov a tiež 

zriaďovateľovi – Obci Kračúnovce. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2021/2022 v ZŠ tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 
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- PaedDr. Baran, MBA – zaujímal sa o názor riaditeľa ZŠ ako hodnotí prítomnosť ZUŠ v škole  

  a 100 % financovanie originálnych kompetencií, 

- Mgr. Motýľ – prítomnosť ZUŠ hodnotil pozitívne, ZUŠ navštevuje veľa detí , čo sa týka   

  originálnych kompetencií, zatiaľ sa čerpanie neprekročilo, 

- Mgr. Kozák – energie sa navýšili, je potrebné upraviť nájomnú zmluvu medzi ZUŠ a obcou,   

  pokiaľ by originálne kompetencie neboli postačujúce, ZŠ musí urobiť nejaké opatrenia. 

 

    6. Doplnok č. 1 k VZN 2/2019, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ Kračúnovce 

 

 Starosta obce dal slovo p. Kundrovej – pracovníčke Ocú. P. Kundrová oboznámila 

poslancov, že do spoločného školského obvodu pribudli žiaci I. stupňa z obce Kalnište a Lúčka. 

Materiál k prejedávanému bodu programu mali poslanci Obecného zastupiteľstva pred zasadnutím 

OZ, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na doplnku 

č. 1 k VZN 2/2019. Viď uznesenie OZ.  

 

   7. VZN 5/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 

 území  obce 

 

   8. VZN 2/2022 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

 

   9. VZN 3/2022 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach 

 obyvateľov obce 

 

  10. VZN 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na   

 určitý čas alebo na určitom  mieste 

 

 V bodoch 7, 8, 9 a 10 pokračovala p. Kundrová. Na podnet prokurátora vypracovala 

uvedené VZN. Materiál k prejedávaným bodom programu mali poslanci Obecného zastupiteľstva 

pred zasadnutím OZ, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. Obecné zastupiteľstvo sa 

uznieslo na VZN 5/2022, 2/2022, 3/2022 a 4/2022. Viď uznesenie OZ.  

 

   11.  Rôzne 

 

 V bode rôzne bolo prerokované: 

 - Žiadosť p. Lechmanovej o vydanie stanoviska pre územné konanie k projektu – Úprava 

pozemkov a umiestnenie infraštruktúry pre IBV na pozemkoch parc. č. KN C 663/1, 663/120, 

663/130, 663/131 k. ú. Kračúnovce – k tomuto bodu bol prizvaný Ing. Ľubomír Filo, ktorý 

predniesol návrh správy dotknutého územia. Vzniklo by tam 16 pozemkov o výmere cca 700 m², 

dvojprúdová cesta s dĺžkou 550 m s chodníkom, inžinierske siete bez plynofikácie, dažďová voda 

bude zvedená do priekopy. Momentálne sú tam traja vlastníci, ktorí sú ochotní to dať obci do 

vlastníctva, záleží od podmienok. 

- Mgr. Kozák – odporučil, aby miestna komunikácia bola vo vlastníctve obce. 

  

 - Učebne ZŠ – projekt ukončený. 

 

 - Šmykľavka MŠ – zakúpená na základe výzvy predsedu PSK . 

 

 - Sokel MŠ – údržba budovy MŠ. 
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 - Inventár – kuchyňa Ocú.  

 

 - Umývačka riadu do MŠ - obec zakúpila do ŠJ v MŠ. 

 

 - Oporný múr Chanas – je potrebné vypracovať dokument EIA . 

 

 - Žiadosť p. Sarkovej  a p. Timka o pripojenie na obecnú kanalizáciu – poslanci nesúhlasili 

so žiadosťou na pripojenie, pre obec by to bolo veľmi nákladné .  

- p. Bandžaková – ako možnosť navrhla pre uvedených občanov čističku. 

 

 - Žiadosť p. Kacvinského o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 604/2 o výmere 

151 m², zastavaná plocha a nádvoria k. ú Kračúnovce - poslanci navrhli starostovi, aby sa poradil 

s právnikom, či je možné tento pozemok odpredať na základe osobitného zreteľa. 

 

 - Žiadosť p. Partilu o znovu posúdenie žiadosti o výmenu vchodových dverí v nájomnom 

byte č. 352 – starosta obce prečítal list od firmy Pavel Jurč – KAPA, Giraltovce o obhliadke dverí,  

ktorá odporučila výmenu vchodových dverí. Poslanci schválili výmenu dverí v nájomnom byte. 

Viď uznesenie OZ.  

 

 

 - Miestna komunikácia za gatrom – návrh projektu na výstavbu miestnej komunikácie 

predniesol starosta obce. Poslanci uložili predsedovi komisie pre výstavbu a územné plánovanie 

vykonať tváromiestne šetrenie na parc. 631/9 a 631/34 za účasti poslancov a dotknutej osoby. 

Termín stretnutia do 15. 10. 2022. Viď uznesenie OZ.  

 

 - Bleskozvod – športový areál – starosta obce predniesol cenové ponuky na výstavbu 

bleskozvodu , fi. Elektroslužby K+G, s. r. o., Lipany €, fi. ELIPRO, s. r. o., Prešov a  fi. MATIS 

ELEKTRO, s. r. o., Chmeľovec,   

- p.Bandžak – je potrebné nájsť ešte ďalšie ponuky,  

- PaedDr. Baran, MBA  – navrhol, ak by niekto niekoho poznal, kto sa takýmto prácam  

  venuje, nech urobí ponuku, termín do 20. 09. 2022. 

 

 - Vodovod – predbežná cena na nový projekt je 121.000 €, projekt zaplatí obec, 

environmentálny fond vie ponúknuť na projektovú dokumentáciu obci úver s úrokom 0,1 %. 

Celková orientačná cena diela by  bola 2.800.000 € s tým, že štát by financoval 95 % z ceny a obec 

5 %  z ceny. K výstavbe vodovodu musí mať obec záväzné stanovisko od 70 % občanov. OZ žiada 

starostu obce, aby zvolal verejné zhromaždenie občanov vo veci výstavby verejného vodovodu do 

termínu 30. 11. 2022 s prezenčnou listinou. Na zhromaždenie budú prizvané odborné osoby. Viď 

uznesenie OZ.  

 

 - Žiadosť p. Mizerákovej o vyjadrenie obce k užívaniu pozemku parc. č. 190/1, ktoré 

využíva obec - poslanci navrhli starostovi obce, aby oslovil právnika, ktorý sa zaoberá majetkovo-

právnymi vzťahmi. 

 

 - Žiadosť p. Humeníka o opravu schodov a zábradlia na obecnom byte č. 277 – poslanci 

súhlasili s opravou. 

 

 12. Interpelácia poslancov 
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 - PaedDr. Baran, MBA – osloviť žiadateľov o dotácie. 

 - p. Bandžaková – v obci nefungujú niektoré rozhlasy, 2x nám nevyviezli elektroniku. 

 - PaedDr. Baran, MBA – označiť výjazdy z poľných ciest – cesta na Lúčku, cesta k ČOV, 

cesta cintorín, cesta Za lesíkom, cesta Centek, cesta pri Kolesárovi,  pri výjazde z týchto ciest  nech 

občania očistia pneumatiky od blata a odstránia nečistoty z ciest . 

  

 - PaedDr. Baran, MBA – informoval sa ohľadom zasadnutia OZ, ktoré bolo zvolané na  

31. 8. 2022 a nie podľa harmonogramu, pokiaľ sme sa dohodli na termínoch, mali by byť 

dodržiavané a nerobiť žabomyšie vojny, starosta obce uznesenie nemusí podpísať, ak s tým 

nesúhlasí, 

- p. Boleš – tie žabomyšie vojny nerobím ja, harmonogram je orientačný, dňa 02. 09. 2022 som 

mal pracovné stretnutie, pýtam sa, či za Vášho starostovania p. poslanec Baran sa harmonogram 

dodržiaval, kde ste boli páni poslanci, keď prišla pozvánka, prečo z Vás nikto nezavolal, že nemôže 

prísť, aby sme to zasadnutie preložili, 

- p. Kundrová – štvrtok sa pozvánka poslala, v piatok volal p. Bandžak, že sa nezúčastnia 

zasadnutia, p. Baran napísal email až v utorok, že sa nezúčastní, p. Tomáš napísal v deň konania 

zasadnutia, že sa nezúčastní a p. Talian napísal sms v deň konania zasadnutia, ak viete, že sa 

nezúčastníte, dajte vedieť skôr  a uviesť dôvod neúčasti, je to povinné,  

- PaedDr. Baran, MBA – kde v § 12 je uvedené , že harmonogram nie je pre starostu viazaný? P. 

Boleš ukázal poslancom zákon o obecnom zriadení, PaedDr. Baran, MBA zákon citoval, kde bolo 

uvedené, že harmonogramom zasadnutí OZ nie je starosta právne viazaný. Dodržiavanie 

harmonogramu je však prejavom politickej kultúry a spolupráce medzi OZ a starostom obce.  

- p. Talian – netreba obviňovať nikoho, stačilo zavolať a dohodnúť termín, 

- Ing. Vachaľová – každý dostal pozvánku a mal napísať, či mu tento termín vyhovuje alebo nie. 

 

 - p. Bandžaková – prečítala správu, ktorú jej poslala p. Mihaľová ohľadom mostíka, navrhla 

spraviť mostíky Mihaľovi a Sabolčíkovi, 

- p. Boleš – keď sa išli opravovať miestne komunikácie , tak bola dohoda, že výjazdy si budú platiť 

občania sami, p. Jurč mi volal, že chce dať urobiť mostík pri Jedinákovi, zaplatili si to na vlastné 

náklady. 

 - p. Bandžak – informoval sa vo veci rekonštrukcie komína na budove ŠA, mali sa osloviť 

firmy,  čo by to urobili za 800 €,  

- p. Boleš – pokiaľ máte pochybností, písomne dajte žiadosť alebo požiadajte p. kontrolóra nech to   

  prešetrí. 

 - p. Bandžak – oznámil, že na ihrisku hrajú cudzie mužstvá, 

- p. Boleš – toto je vec výboru OFK. 

 - p. Bandžak – informoval sa vo veci poberania neopravného platu , 

- p. Boleš – OZ neprijalo také uznesenie, kde by bolo uložené, že neoprávnené prostriedky majú    

  byť vrátené. 
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  10.  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  

 

 

 

 

Zapísal:  Bc. Viera Bartošová     ....................................... 

 

 

  

Overovatelia: 1. Bc. Miroslav Mihok          ....................................... 

 

 

                       2. Ing. Helena Vachaľová                                ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


