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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 03.2021 

 
Prítomní:      1.  Michal Boleš 

                       2. Jozef Bandžak 

                       3. Marcela Bandžaková 

                       4. PaedDr. Branislav Baran, MBA                        

                       5. Ján Talian 

  6. František Bartoš 

 

Viď prezenčná listina. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

6. Aktualizácia rozpočtu č.1 Obce Kračúnovce na rok 2021 

7. Inventarizácia majetku Obce Kračúnovce k 31. 12. 2020 

8. Rôzne 

9. Interpelácia poslancov 

10. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce 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: Jozef Bandžak, PaedDr. Branislav Baran, MBA. Viď uznesenie OZ. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Zástupca starostu obce Michal Boleš  predložil poslancom program zasadnutia. Program 

bol doplnený o bod – Férové váženie odpadu od firmy Kosit na žiadosť p. Taliana. Program bol 

jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2020 

 

Zástupca starostu dal slovo hlavnému kontrolórovi  Mgr. Jozefovi  Kozákovi. Mgr. 

Kozák prečítal písomnú správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce. 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení OZ za rok 2020 zobrali na vedomie. Viď uznesenie 

OZ. 
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5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Kozák prečítal písomnú správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2020. Podotkol, že rok 2020 bol špecifický v živote obce spôsobený 

pandémiou COVID-19. Kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s § 18 d Zákona o obecnom 

zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2020. Správa o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 zobrali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

6. Aktualizácia rozpočtu č. 1 Obce Kračúnovce na rok 2021 

 

Aktualizáciu rozpočtu č. 1 Obce Kračúnovce na rok 2021 predniesla p. Eštoková.  

Predložený návrh rozpočtu bol navýšený v príjmovej a výdavkovej časti o 67.179,90 €. 

Aktualizácia rozpočtu č. 1 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci aktualizáciu rozpočtu č. 1 Obce 

Kračúnovce na rok 2021 schválili. Viď uznesenie OZ. 

7. Inventarizácia majetku obce Kračúnovce k 31. 12. 2020. 

 Zástupca starostu udelil slovo predsedovi inventarizačnej komisie – p. Eštokovej, ktorá 

predniesla správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce Kračúnovce k 31. 12. 2020. 

Termín ukončenia a odovzdania inventarizácie bol dodržaný. IK navrhla vyradiť majetok 

v hodnote 25.392,35 €. Finančná komisia odporučila OZ schváliť inventarizáciu. Odporúča obci 

zakúpiť vhodný softvér na evidenciu majetku.  Poslanci  navrhli, že inventár sa ponúkne na 

odpredaj nasledovne -  10 % z obstarávacej ceny do 100 € a 5 % z obstarávacej ceny nad 100 €. 

Správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce Kračúnovce k 31. 12. 2020 bola 

schválená a tvorí prílohu zápisnice. Viď uznesenie OZ.  

 Na návrh inventarizačnej komisie bola vypracovaná interná smernica obce Kračúnovce 

vydaná za účelom oceňovania majetku, obstarania a evidencie majetku, účtovania a odpisovania 

majetku, vyraďovania a likvidácie majetku, ktorú predniesla p. Eštoková. Poslanci navrhli, aby sa 

drobný majetok do 50 € neevidoval. Internú smernicu poslanci vzali na vedomie. Viď uznesenie 

OZ. 

8. Férové váženie odpadu od firmy Kosit 

 Zástupca starostu udelil slovo p. Talianovi, ktorý požiadal o doplnenie bodu programu. 

Požiadal poslancov, aby prehodnotili výhody Férového váženia pre obec Kračúnovce. 

Uviedol, že to prinesie úsporu pre obec a občanov a ochranu životného prostredia.    

- p. Boleš – pri váhovom systéme odpadu poplatok za TKO ostáva nezmenený, obec iba 

zistí, kto koľko vyprodukuje odpadu, cena sa tým nezníži, 

- PaedDr. Baran, MBA – jedná smetná nádoba 110 l  mala by byť na 4 osoby, je potrebné 

zistiť ako to funguje v obciach, ktoré váhový systém využívajú, 

- p. Bandžaková  – vývoz papiera a skla sa vyváža v dlhých intervaloch , navrhla, aby sa 

vyvážalo viac krát do roka, 

- p. Boleš – koncom roka 2021 je potrebné podať požiadavku na Kosit a navrhnúť, v akých 

intervaloch vyvážať papier a sklo. 
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9. Rôzne 

V bode rôzne bolo prerokované: 

- optický internet – zástupca starostu privítal pracovníkov firmy Probasec, ktorí 

odprezentovali výstavbu optiky v obci, poslanci súhlasia s výstavbou optiky od firmy 

Probasec, nájomné obec od firmy nebude žiadať, ale požadujú pripojenie na internet pre 

obecný úrad, ZŠ a MŠ zadarmo,  

- PaedDr. Baran, MBA- T-com je nutné zrušiť vykopávky, 

- pokuta BRKO – zástupca starostu informoval vo veci  pokuty vo výške 16.000 €, externá 

firma, ktorá projekt pripravovala, pochybila. Ide o projekt BRKO z roku 2018. Ak 

rozhodnutie o pokute bude právoplatné, obec pokutu zaplatí a následne ju bude vymáhať 

od externej firmy, 

- ČOV – obec Lúčka má záujem o pripojenie sa na ČOV obce Kračúnovce, všetky náklady 

na rozšírenie kanalizácie by uhradila obec Lúčka,  

p. Bandžak pripomenul, že plán obnovy kanalizácie už bol schválený uznesením č. 

101/7/2019 OZ zo dňa 24.10.2019,  

p. Boleš – je potrebné dať vypracovať projekt na rozšírenie kanalizácie, 

 

- územný plán obce – štúdia na vypracovanie územného plánu bude stáť cca 4.000 € 

a pripravuje sa 6 mesiacov, ak štúdia bude odsúhlasená vyhlási sa VO, žiadosť sa podáva 

vo februári, 

PaedDr. Baran, MBA – informoval sa kto bude štúdiu pripravovať a navrhol, že je 

potrebné dať urobiť cenové ponuky, 

p. Boleš – vyzval poslancov, aby do ďalšieho OZ navrhli  územie, ktoré bude predmetom 

územného plánu obce, 

 

- parcela č. 110/2 – dať vypracovať geometrický plán a požiadať o zmenu z právneho 

stavu E na C, zmena kultúry pôdy nie je potrebná, 

 

- mosty – zástupca starostu oboznámil poslancov so sťažnosťou občanov ohľadom 

mostov, Slovenský vodohospodársky podnik na sťažnosť odpovedal, že oni nie sú 

vlastníkmi mostov ani dlažobných kociek a potok vedú ako neupravený tok. Mosty si 

musia opraviť občania na svoje náklady, ak sa chcú dostať k svojím nehnuteľnostiam,  

PaedDr. Baran, MBA – je nutné napísať ešte jeden list, že kvôli neupravenému toku, kde 

vlastníkom je SVH, majú občania problém a SVH sú zodpovedný za udržiavanie toku, 

koryto podmýva občanom ploty, 

p. Bartoš – je potrebné vyregulovať tok,  

p. Boleš – cenová ponuka na opravu mostov a potoka je vypracovaná, ale obec nemôže 

opravu vykonať, pretože tiež nie je vlastníkom mostov a potoka. 

       

10.  Interpelácia poslancov 

V rámci interpelácií vystúpili : 
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- p. Bandžaková – na zlé viditeľné križovatky dať dopravné značenie, alebo zrkadlá, 

k online OZ zo dňa 08. 02. 2021 mal byť link na skúšku, nám sa nedalo pripojiť,  

       

p. Boleš – dopravné značenie sa práve rieši s políciou a na najbližšom OZ budeme mať 

vyjadrenie,  

 

- p. Bandžak – limit starostu z 3.000 € znížiť na 1.000 €, keďže je kríza, zaujímal sa koľko 

bude stáť oprava chodníka, urobiť priepust okolo motela, kvôli vode, čo tečie z polí, 

 p. Boleš – cenu za opravu chodníka je ťažko vyčísliť, keďže niektorý materiál sa dá 

použiť ešte raz, na limit starostu reagoval -  OZ schválilo uznesením  č. 190/12/2020 

finančný limit starostu obce na nákup hnuteľného majetku a služieb do výšky 3.000 € bez 

potreby schválenia obecným zastupiteľstvom, limit 1.000 € je malý, starosta bude mať 

zviazané ruky a každú opravu bude musieť schvaľovať OZ, čo je nepredstaviteľné, 

 

-  PaedDr. Baran, MBA – na online OZ sa mali riešiť aj iné veci a nielen vzdanie sa 

mandátu starostu, požiadal zástupcu, aby na najbližšie OZ doniesol pripravované projekty, 

upozornil na znečistenie ciest od blata pri výjazdoch z polí, kto cestu pošpiní, nech ju 

vyčistí, 

p. Bartoš – za znečistenie ciest od blata udeliť poriadkovú pokutu, kto cestu nevyčistí, 

- p. Talian – vyjadril nespokojnosť s odhrňovaním  chodníkov od snehu, navrhol prehĺbiť 

priekopu od Vertaľa, 

- p. Bandžak – informoval sa, prečo obidve pracovníčky Ocú sa zúčastňujú testovania 

občanov, v prípade nakazenia sa vírusom COVID-19 bude musieť byť Ocú zatvorený. 

11. 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 

             zástupca starostu 

 

Zapísala:  Bc. Viera Eštoková 

 

 

 

Overovatelia: 1. Jozef Bandžak                                             .............................................. 

 

 

                       2. PaedDr. Branislav Baran, MBA  ............................................... 

 

 

 


