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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 09. 2020
Prítomní:

1. Michal Boleš
2. Jozef Bandžak
3. Marcela Bandžaková
4. PaedDr. Branislav Baran, MBA
5. Ján Talian
6. Mgr. Jozef Tomáš
7. František Bartoš

Viď prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2020
5. Inventarizácia obecného majetku
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Kračúnovce
7. Rôzne
8. Interpelácia poslancov
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce p.
Michal Boleš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Bc.Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Ján Talian, PaedDr. Branislav Baran, MBA. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Poverený zástupca starostu obce predložil poslancom program zasadnutia. Program bol
jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2020
Zástupca starostu Michal Boleš ospravedlnil hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Kozáka
z neúčasti na OZ a prečítal písomnú správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú
Kračúnovce. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce tvorí prílohu
zápisnice. Poslanci zobrali správu na vedomie a informovali sa vo veci rekonštrukcie kúpeľne
v nájomnom byte, prečo úloha nie je splnená a žiadajú, aby sa s rekonštrukciou začalo už
v septembri.

-25. Inventarizácia obecného majetku
OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce a na návrh zástupcu starostu
schvaľuje inventarizačnú komisiu. Viď uznesenie OZ.
Správa o výsledku inventarizácie obecného majetku bude predložená poslancom OZ a následne
sa určí, ako sa naloží s nepotrebným majetkom.
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Kračúnovce
P. Boleš informoval, že sa skončilo funkčné obdobie Rady školy a navrhol nových
zástupcov do Rady školy – Františka Bartoša, Jozefa Hudačka, PhDr. Martinu Bolešovú a Mgr.
Pavla Šebeša. Uviedol, že ak poslanci majú iné návrhy je potrebné hlasovať.
P. Baran, MBA – prečítal legislatívu ohľadom Rady školy z web stránky redakcia advokát
a transparentná samospráva. Oznámil, že on osobne má záujem byť členom Rady školy, nakoľko
predošlých delegovaných zástupcov starosta nedal schváliť OZ, čo sa udialo až v roku 2019
a navrhol, aby do Rady školy boli navrhovaní kompetentní zástupcovia za obec.
Poslanci doplnili do Rady školy ďalších dvoch zástupcov PaedDr. Branislava Barana,
MBA a Marcelu Bandžakovú a následne zvolili delegovaných zástupcov Františka Bartoša,
PaedDr. Branislava Barana, Marcelu Bandžakovú a PhDr. Martinu Bolešovú. Posledný zástupca
sa volil tajným hlasovaním. Rozhodovalo sa medzi PhDr. Martinou Bolešovou a Mgr. Pavlom
Šebešom. Viď uznesenie OZ.
Volebnú komisiu navrhol poverený zástupca starostu p. Boleš. Viď uznesenie OZ.
Novozvolení delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Kračúnovce boli
schválený OZ. Viď uznesenie OZ.
7. Rôzne
-

P. Boleš hneď v úvode privítal prítomných občanov a dal im slovo.

P. Kolesár – sa informoval ako je to s cestou, kedy bude hotová, pretože chodia po prašnej ceste.
Pozemok bol predaný za určitých podmienok, cíti sa podvedený nečinnosťou obce. V októbri boli
poukázané finančné prostriedky na opravu MK a doteraz sa nič neurobilo iba jeden priepust ale
ostatné dva priepusty nie sú urobené. Ako občan tejto obce tu býva a platí, ale od obce nedostáva
nič. Prítomní občania požadujú 1500 m² asfaltu.
P. Boleš – oboznámil prítomných , že sa jedná o parcelné čísla C KN 670/4 a C KN 670/3 ,
uviedol, že obec podala žiadosť o odkúpenie pozemkov na cestu od SPF, telefonickým
dohovorom bolo oznámené, že pozemky predajú za trhové ceny, ale je potrebné dať vypracovať
znalecký posudok. Obec dala vypracovať znalecký posudok, ktorý bude doručený SPF
a následne určia cenu za pozemky. Bez toho sa nemôže nič začať robiť, musíme rešpektovať
úrady.
P. Bartoš – obec nemôže stavať na cudzom pozemku, preto sa spravil iba jeden priepust. SPF nie
je naklonený k odpredaju pozemkov.

-3P. Baran, MBA – je potrebné požiadať SPF o prenájom, každý z nás tu cestu chce, bez SPF sa
nepohneme.
P. Kundrová – žiadali sme o prenájom aj o súhlasné stanovisko, ale zamietli to.
P. Kolesár – ak nie je súhlas SPF, finančné prostriedky poukázané na MK môže obec vrátiť, je
ješitné sa odvolávať na SPF. Obratisko bolo podmienka, lesy sa sami ponúkli na vyčistenie
stromov, ale p. Boleš to zamietol.
P. Boleš- peniaze je možné použiť na akúkoľvek MK, nie sú viazané na túto konkrétnu MK. Čo
sa týka vyčistenia stromov, súhlas obec dá iba na svoje pozemky, od ostatných vlastníkov si lesy
musia sami súhlas vybaviť. Ohľadom obratiska p. Guľa má všetky potrebné podklady
a fotodokumentáciu.
P. Kolesár – požiadal kópiu žiadosti o odkúpenie pozemkov od SPF na uvedené parcely.
P. Boleš – poďakoval sa občanom za účasť a informoval, že obec sa bude snažiť v tejto veci čo
najskôr vyhovieť.
- Optická sieť – Telekom si má vybrať zhotoviteľa diela, začať by sa malo v jari.
- P. Boleš - oboznámil prítomných poslancov o poskytnutí finančného príspevku v rámci
projektu – Podpora udržania zamestnanosti v MŠ, počas obdobia COVID-19.
- Žiadosť p. Jackanina na výmenu kotla v nájomnom byte Kračúnovce 277 bola
schválená. Viď uznesenie OZ.
- Žiadosť o odpredaj plechovej autobusovej zastávky pre p. Dominika Hažera v sume 100
€ bola schválená. Viď uznesenie OZ.
- Žiadosť o odpredaj trávnikového traktora GOLD 170-105 v sume 150 € bola schválená.
Viď uznesenie OZ.
- Nový systém vývozu TKO – váženie odpadu KOSIT,
p. Boleš - obec eviduje veľa sťažností od občanov na terajšie vývozy spoločnosťou KOSIT,
informoval poslancov, že oslovil konkurenciu – spoločnosť FURA ohľadom vývozu TKO, čo
poslanci pochválili a požiadali o potrebné materiály na prerokovanie ohľadom váženia odpadu
na najbližšom OZ.
- Žiadosť o prijatie do zamestnania p. Viery Lechmanovej - OZ súhlasí s prijatím do
zamestnania na dobu určitú. Žiadosti, ktoré obec podala v rámci projektov cez ÚPSVaR boli
zamietnuté.
- Žiadosť p. Hrehu o úpravu rigolu pred rodinným domom – obec zabezpečí mriežku,
betonárske práce si zabezpečí vlastník na svoje náklady.
- Kosačka MTD 53 SPKV HW – p. Boleš oboznámil poslancov s technickým stavom
kosačky, oprava je nerentabilná a kosačka bude pre ďalšiu prevádzku nebezpečná. Poslanci
súhlasili s vyradením majetku pri inventarizácii.

-4- čerpanie eurofondov – p. Boleš oboznámil poslancov, že plánuje využiť eurofondy na
rekonštrukciu MK, rozšírenie kanalizácie a vypracovanie územného plánu.
-p. Boleš oboznámil poslancov s plánovanou cestou do Poľska – Gminy Rymanów
v rámci poľsko-slovenskej spolupráce názov projektu Euroregion Karpacki.
8. Interpelácia poslancov
V interpelácií vystúpili títo poslanci :
-

PaedDr. Baran, MBA – zaujímal sa ako to je so starostom p. Františkom Mašlejom,

-

p. Boleš – starosta je stále na PN a ešte má nárok na vyčerpanie dovolenky,

-

Mgr. Tomáš – kde odovzdať postrekové materiály po exspirácii,

-

p. Bartoš – firma Fenega má skládku nebezpečného odpadu, zistiť, či to vedia od nás
odobrať,
p. Bandžak, p. Bartoš - informovali sa vo veci vyplatenia odmien pre hasičov.

-

9. Záver
Keďže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok a námietok
zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Michal B o l e š
poverený zastupovaním
Zapísala: Bc. Viera Eštoková

Overovatelia: 1. Ján Talian

2. PaedDr. Branislav Baran, MBA
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