-1Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2020
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jozef
Bandžak
Marcela
Bandžaková
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Michal
Boleš
Ján
Talian
Mgr. Jozef Tomáš

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
6. Doplnok č. 1 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. 1 k VZN č. 1/2019 o výške zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kračúnovce
8. Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Rozpočet obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov
13. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce p. Michal
Boleš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: p. Ján
Talian a Mgr. Jozef Tomáš. Viď. uznesenie OZ.
3.

Schválenie programu zasadnutia

Zástupca starostu predložil poslancom program zasadnutia, ktorý poslanci schválili. Viď.
uznesenie OZ.
4. Kontrolu plnenia uznesení OZ
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zastupiteľstva nebolo uložená úloha na plnenie.
5. Žiadosť o finančný príspevok
Žiadosť o finančný príspevok na rok 2021 požiadali:
- Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Kračúnovce – príspevok schválený vo výške 5 000,€, viď. uznesenie OZ,
- OFK TATRAN Kračúnovce- príspevok schválený vo výške 20 000,- €, viď. uznesenie OZ,
- Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kuková – príspevok schválený vo
výške 2 000,- €, viď. uznesenie OZ,
-Základná organizácia Jednoty dôchodcov – príspevok schválený vo výške 1 200,- €, viď.
uznesenie OZ.
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce
Návrh doplnku k VZN predložila p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú. Komisia
finančná a pre správu obecného majetku na svojom stretnutí prerokovala výšku jednotkového
koeficientu na jedného žiaka na rok 2021 a navrhla výšku 90 €. Poslanci sa na predloženom
návrhu uzniesli. Viď. uznesenie OZ. Doplnok k VZN tvorí prílohu k zápisnici.
7. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kračúnovce
Návrh doplnku k VZN predložila p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú. V doplnku sa
upravila výška príspevku režijných nákladov v školskej jedálni v MŠ. Poslanci na
predloženom doplnku uzniesli. Viď. uznesenie OZ. Doplnok k VZN tvorí prílohu k zápisnici
8. Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh doplnku k VZN predložila p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú. Z dôvodu
každoročné navýšenia poplatkov za zneškodnenie a uloženie odpadov bolo potrebné navýšiť
sadzbu za drobný stavebný odpad. Poslanci sa na predloženom doplnku uzniesli. Viď.
uznesenie OZ. Doplnok k VZN tvorí prílohu k zápisnici.
9. Rozpočet obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu a rok 2021 a roky 2022 a 2023 predložil p. Michal Boleš. Pri zostavovaní
návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo súčasnej platnej legislatívy. Návrh rozpočtu je záväzným
rozpočtom na rok 2021. Rozpočet na roky 2022 a 2023 nie je záväzný.
Rozpočet Obce Kračúnovce je zostavený ako vyrovnaný vo výške 1 299 450,- €, ktorý
poslanci schválili. Rozpočet na roky 2022 a 2023 poslanci zobrali na vedomie. Viď.
uznesenia OZ. Rozpočet tvorí prílohu k zápisnici.
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
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starostu, nakoľko Mgr. Jozef Kozák sa z účasti ospravedlnil. V predloženom odbornom
stanovisku bolo skonštatované, že je vypracovaný v súlade so zákonmi, platnou legislatívou,
všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce a odporučil poslancom
rozpočet schváliť. Viď. uznesenie OZ. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici.
11. Rôzne

-

V bode rôzne bolo prerokované:
odmena hlavnému kontrolórovi obce, Mgr. Jozefovi Kozákovi za rok 2020 vo výške
200,-€ . Viď. uznesenie OZ.
komisie doložiť zápisnice zo zasadnutí do 17. 12. 2020, viď. uznesenie OZ. P. Tomáš
navrhol, aby sa odmeny poslancom vyplácali na účet, je potrebné doložiť čísla účtov.
rekonštrukcia miestnej komunikácie od RD súp. č. 233 po RD súp. 238, finančná
komisia na svojom zasadnutí prehodnotila výšku rekonštrukcie a navrhla obecnému
zastupiteľstvu schváliť ju vo výške 56 658,20 €. Viď. uznesenie OZ. P. Talian sa
informoval o stave riešenia pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom. Zástupca
odpovedal, že doteraz nemáme odpoveď.

12. Interpelácia poslancov

-

-

-

-

V rámci interpelácie vystúpili:
p. Baran - sa informoval o stave riešenia optického internetu v obci so Slovak
Telekomom, zástupca odpovedal, že doteraz sa neozvali, zo strany obce je všetko
pripravené. V prípade, že Slovak Telekom nezačne s prácami, máme ponuku na výstavbu
optického internetu a zároveň by firma poriešila aj miestny rozhlas a doplnila kamerový
systém v obci.
-navrhol, ak nastane zmena vývozu odpadu bolo by dobré doručiť oznámenie do každej
domácnosti, nakoľko nie každý je v čase hlásenia doma a veľa občanov nemalo
vyložený odpad, taktiež navrhol, aby zber papiera a skla bol 4 x do roka. P. Kundrová
odpovedala, že pre nedostatok času to nebolo možné. Zástupca starostu upozornil
zberovú spoločnosť Kosit, že v prípade zmeny vo zvozovom kalendári je potrebné nám
to oznámiť v predstihu, aby obec mala viac času na informovanosť svojich občanov.
p. Bandžaková - navrhla, aby kontajner na objemný odpad bol pristavený aj na ulici pri
RD súp. č. 397,
p. Bandžak - skonštatoval, že silvestrovské oslavy nebudú,
p. Tomáš – sa informoval vo veci vypracovania územného plánu obce, je prijaté
uznesenie, či sa úloha plní, zástupca odpovedal, že vie o tom, ale momentálne rieši
dôležitejšie veci, ktoré sú rozpracované. Je potrebné riešiť rozšírenie čističky, opravu
strechy v športovom areáli. Pokiaľ vie, žiadosť o dotáciu je možné podávať každý rok,
v blízkej budúcnosti začne s prípravou. P. Baran – 7 poslancov je za spracovanie
územného plánu, je potrebné ho začať riešiť čím skôr. Zástupca odpovedal, že zistí
podrobnejšie informácie v tejto veci. P. Talian – okolité obce majú územný plán obce.
P. Bandžaková- sa informovala vo veci výstavby cyklochodníka – zástupca odpovedal,
že na projekte sa pracuje, na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja je
obec stavebným úradom pre tento projekt,
P. Tomáš - upozornil na neporiadok na obecnom pozemku, ktorý je v prenájme, či je
zmluva s firmou Farkov platná, keď ju neodsúhlasili na zastupiteľstve. Je potrebné

-

-
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v prevádzke obecný úrad nikto neupozornil, ani sa nikto nesťažoval. Je zriadená komisia
pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažnosti, ktorá rieši takého prípady.
Čo sa týka platnosti zmluvy – zmluva bola uzatvorená v roku 2019, podľa vtedy
platných zásad, t. j. prenájom bol v kompetencií starostu obce. Pôvodná zmluva
uzatvorená v roku 2011 bola uzavretá na dobu neurčitú. V roku 2019 bola uzatvorená
nová zmluva z dôvodu zmeny názvy firmy.
-dotazoval sa na schránku na sťažnosti, ktorú poslanci navrhli osadiť v priestoroch Ocúzástupca odpovedal, že ešte nie je osadená,
p. Motýľ - upozornil na neporiadok pred ZŠ a v parku oproti – zástupca odpovedal, že
vie o tom, nakoľko je tam nainštalovaný kamerový systému, bol tam viac krát mládež
upozorniť,
p. Talian – navrhol dať klimatizáciu do sály,
p. Bandžáková – navrhla dokúpiť inventár do sály.

13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva zástupca starostu
poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

........................................
Michal Boleš
zástupca starostu obce

Zapisovateľ zápisnice: p. Katarína Kundrová

Overovatelia:

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

p. Ján Talian

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

Mgr. Jozef Tomáš

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

