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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 02. 2022 

 
Prítomní: 1. Michal Boleš   

  2. Jozef Bandžak 

   3. Marcela Bandžaková 

  4. PaedDr. Branislav Baran, MBA   

  5. Bc. Miroslav Mihok   

                        6. Ján Talian 

   7. Mgr. Jozef Tomáš 

  8. Ing. Helena Vachaľová  

    

Neprítomní:    

 

Viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

4. Voľba mandátovej komisie 

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu zasadnutia 

7. Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. polrok 2021 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

9. Aktualizácia rozpočtu č. 1 na rok 2022 

10. Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce  

11. VZN 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kračúnovce 

12. Určenie zástupcu starostu 

13. Voľba predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport 

14. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ a ZŠ Kračúnovce 

15. Rôzne 

16. Interpelácia poslancov 

17. Záver 

 

Všetci prítomní povstali – zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

1. Otvorenie 

 

 Po odznení štátnej hymny starosta obce Michal Boleš otvoril zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných na zasadnutí.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli  
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zvolení: Ing. Helena Vachaľová a Ján Talian. Viď uznesenie OZ. 

                   

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s doručením listu do podateľne Ocú o vzdaní sa 

mandátu poslanca OZ  Františka Bartoša ku dňu 14. 02. 2022. Starosta obce poďakoval p. Bartošovi 

za jeho prácu, nápady a prínos počas jeho mandátu. Ďakovný list mu bude doručený osobne, 

nakoľko p. Bartoš nebol prítomný.  V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. na uvoľnené poslanecké 

miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do samosprávy obcí v roku 2018 nastupuje Bc. 

Miroslav Mihok. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanci vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

4. Voľba mandátovej komisie 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na zloženie mandátovej komisie v zložení :  

Marcela Bandžaková, Jozef Bandžak, Ján Talian. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

v navrhovanom znení. Viď uznesenie OZ.  

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

  Vo vedení obecného zastupiteľstva pokračoval starosta obce  a vyzval Bc. Miroslava 

Mihoka, aby pristúpil k zloženiu  a podpísaniu sľubu. Zároveň mu odovzdal osvedčenie o zvolení 

za poslanca obecného zastupiteľstva a novému poslancovi poblahoželal. Sľub je prílohou 

zápisnice. Viď uznesenie OZ. 

 Starosta obce po zložení sľubu skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a je schopné uznášať sa. Viď uznesenie OZ. 

 

6. Schválenie programu 

 

 Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. Program zasadnutia bol doplnený     

 o  bod 3  Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

  bod 4 Voľba mandátovej komisie 

  bod 5  Zloženie sľubu poslanca OZ  

  bod 12 Určenie zástupcu starostu 

  bod 13 Voľba predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport 

  bod 14 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ a ZŠ Kračúnovce  

Doplnený a upravený program zasadnutia  bol jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ. 

 

    7. Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. polrok 2021 

  

 Keďže nebolo žiadne uznesenie na kontrolu od posledného OZ, starosta obce udelil slovo 

hlavnému kontrolórovi Mgr. Jozefovi Kozákovi. Hlavný kontrolór predložil správu o výsledku 

kontroly Ocú Kračúnovce. Predmetom kontroly bola kontrola uznesení za 2. polrok 2021 

a nesplnené uznesenia OZ do 30. 06. 2021. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú 

Kračúnovce tvorí prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

 

   8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
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 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Jozefovi Kozákovi. Hlavný 

kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Kontrolná činnosť sa vykonávala  

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 a 2. polrok 2021. Správa o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 tvorí prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

 

  9. Aktualizácia rozpočtu 

 

 Starosta obce udelil slovo p. Eštokovej. Skôr ako sa prešlo k samotnej aktualizácii rozpočtu, 

bolo potrebné schváliť presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 7 000 € na 

rekonštrukciu strechy ŠA. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie na presun finančných 

prostriedkov. Viď uznesenie OZ. 

Aktualizáciu rozpočtu č. 3 predložila p. Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej a výdavkovej 

časti sa rozpočet navýšil o 52 379 €. Starosta obce dal hlasovať za aktualizáciu rozpočtu č. 1 na 

rok 2022 – poslanci návrh schválili. Viď uznesenie OZ. Aktualizácia rozpočtu č. 1 tvorí prílohu k 

zápisnici. 

- PaedDr. Baran, MBA – strecha na ŠA sa mala opravovať už minulý rok a bola by lacnejšia o 

 7 000 €, ale strechu je potrebné opraviť čím skôr. 

 

  10. Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

 školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce 

 

 P. Eštoková oboznámila poslancov, že je potrebné zrušiť v Čl.2 bod 4 a bod 5 VZN 1/2020 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na území 

obce Kračúnovce, keďže nastali zmeny od 01. 01. 2022. Do 31. 12. 2021 bolo poskytovanie financií 

pre neštátne  ZUŠ na základe VZN. Od 01. 01. 2022 sa poskytujú finančné prostriedky pre neštátne 

ZUŠ na základe zmluvy. Doplnok č. 3 tvorí prílohu k zápisnici. OZ sa uznieslo na Doplnku č. 3 

k VZN 1/2020 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia 

na území obce Kračúnovce. Viď uznesenie OZ. 

 

  11. VZN 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kračúnovce 

 

 - Mgr. Tomáš – žiadal bližšie rozpísať do Článku 4 bod 1 – všeobecne prospešné 

služby, 

 - Mgr. Kozák – nie je potrebné vypisovať všetko, je to uvedené v zákone, 

 - PaedDr. Baran, MBA – požadoval špecifikovať do Článku 6 – komisie 

zastupiteľstva, Komisia finančná a pre správu obecného majetku a Komisia pre 

školstvo, kultúru a šport. VZN 1/2022 tvorí prílohu k zápisnici. OZ sa uznieslo na VZN 

1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kračúnovce. Viď 

uznesenie OZ. 
 

  12.  Určenie zástupcu starostu 

 

 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta 

obce určil poslanca Bc. Miroslava Mihoka zastupovaním starostu obce, pričom on túto funkciu 

prijal. Poslanci oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu vzali na vedomie. Viď 

uznesenie OZ. 
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 13. Voľba predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport 

 

 Starosta obce navrhol za predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport poslanca p. 

Mihoka , nakoľko je aj členom tejto komisie. Poslanci s návrhom súhlasili. Viď uznesenie OZ. 

 - PaedDr. Baran, MBA – navrhol, aby členom v tejto komisii bola aj Mgr. Mária Girmalová,  

riaditeľka MŠ. 

 

14. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ a ZŠ Kračúnovce 

  

 Starosta obce požiadal poslancov, aby si zástupcu  zriaďovateľa do rady školy pri MŠ a ZŠ 

navrhli sami.  

 - PaedDr. Baran, MBA – navrhol, aby sa poslanci stretli a na najbližšom OZ predložia 

návrhy, je to narýchlo a zatiaľ je rada školy pri MŠ a ZŠ funkčná, 

 - Mgr. Kozák – doplnil, že zástupcom nemusí byť len poslanec , ale aj občania,  ktorí sú 

činní pri školách. 

 

  15. Rôzne 

 

 V bode rôzne bolo prerokované: 

 - Správa starostu obce za rok 2020 a 2021 – poslanci správy vzali na vedomie. Viď 

uznesenie OZ. 

 

 - Rekonštrukcia zasadačka Ocú – starosta obce informoval o začatí procesu VO, dňa 18. 

02. 2022 o 12. 00 sa budú otvárať obálky s ponukami, starosta obce poprosil poslancov, ktorí môžu 

prísť na otváranie. Otvárania sa zúčastnia  Jozef Bandžak, Ing. Helena Vachaľová a Ján Talian. 

 

 - Miestne komunikácie + školský chodník – dotácia bola schválená, finančné prostriedky 

už sú na účte, ide o MK Motýľ,  Talian – Mihaľ,   Koreň – Knapík a školské chodníky. 

 

 - Hracie prvky do MŠ – informácia starostu obce, že obec požiadala o dotáciu na 10.000 €, 

odpoveď zatiaľ neprišla. 

 

 - Oporný múr Chanas –  na základe štúdie sa dá vypracovať projekt suma je približne 

 154 000 €, ak by sa dala urobiť aj druhá strana  s výmenou mostných rúr bude to stáť 254 000 €, 

najlepšia alternatíva je nový most, úprava koryta až k Lajčinovým –vychádza to na 400 000 €, 

- Mgr. Tomáš – z čoho sa to bude financovať, 

- Boleš – žiadalo by sa ministerstvo, 

- PaedDr. Baran, MBA – som za, aby sa rekonštruoval celý úsek , treba žiadať aj životné prostredie 

aj úrad vlády a žiadať do maximálne možnej výšky. 

 

 - Vyúčtovanie finančných prostriedkov CZ ECAV Kuková –  vyúčtovanie prečítala p. 

Eštoková,  

- Ing. Vachaľová – je nutné, aby zdokladovali koľko finančných prostriedkov bolo na tieto aktivity 

poukázané a rozpísať to v položkách  a nie len napísať, že boli vyčerpané, 



- PaedDr. Baran, MBA – ak boli použité na iný účel sú povinný dotáciu vrátiť, niekedy sa 

vyúčtovania nekontrolovali, ale odteraz to musí byť zdokladované, 

- Mgr. Tomáš – Rímsko-katolícka cirkev predkladala dátumy a sumy k vyúčtovaniu, súhlasil, aby 

CZ ECAV doplnili presné sumy. 
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PaedDr. Baran, MBA požiadal o krátke prerušenie. Po krátkej prestávke sa pokračovalo 

v programe zasadnutia. 

  

 - Žiadosť p. Zajaca o vývoz splaškových vôd do obecnej ČOV – OZ schválilo žiadosť p. 

Zajaca. Viď uznesenie OZ.  

- Mgr. Tomáš – prečo sa nerokovalo o žiadosti firmy Super Expres, 

- Boleš – p. Zajac bol za mnou pred mesiacom aj starosta obce Marhaň , ale tiež som ho odmietol    

  už máme dvoch vývozcov, myslím si že traja vývozcovia budú veľa vzhľadom na kapacitu ČOV, 

- Mgr. Kozák – ČOV bola postavená pre 1000 ekvivalentných obyvateľov, už pre samotné   

  Kračúnovce nie je postačujúca, treba byť opatrní, vyváža sa aj z iných obcí, 

- Bandžaková – z ČOV je cítiť zápach,  

- Boleš – vývozca Marek Paľa spolupracuje s obcou už vyše 20 rokov, firma Super Expres vyváža  

  od júla 2021, v obci sú postačujúci dvaja vývozcovia, 

- Bandžak – nedodržuje sa zmluva, vývozcovia majú vyvážať do ČOV, 

- Boleš – môžu vyvážať aj do šácht, ak je potrebné prepláchnutie kanalizácie na základe  

  telefonického dohovoru,   

- Bandžak – musia sa rozdeliť a nie za 2 hodiny dva fekálne autá vypúšťajú do šácht,  

- Mgr. Tomáš – ako funguje kontrola vypúšťania,  

- Boleš – vývozca Paľa nám evidenciu dodáva raz ročne, firma Super Expres raz na 3 mesiace , 

- Mgr. Tomáš – čo ak sa vyvezie 30 áut, ale zapíše sa len 10, zmluva s firmou Super Expres je  

  výhodnejšia pre nich nie pre obec, dovolilo sa im hocikde vyvážať, je to nekontrolovateľné, aj ta  

  suma 0,55 €/m³ je príliš nízka, 

- Mgr. Kozák – navrhol , aby na ČOV bol správca, ktorý bude viesť presnú evidenciu kedy a koľko  

  sa vyviezlo a aby sa vývozca hlásil u tohto pracovníka,  

- Mgr. Tomáš – nech sa vypúšťa iba do ČOV, zo zmluvy vymazať po telefonickom dohovore,  ŠPZ  

  auta dopísať a doplniť sankcie ak nie sú dodržané podmienky, 12 mesačnú výpovednú lehotu  

  skrátiť, 

- Mgr. Kozák – nech si návrh dodatku k zmluve pripraví finančná komisia a následne nech predloží  

  na OZ, 

- PaedDr. Baran, MBA – občania, ktorí nie sú napojení na ČOV, nech majú možnosť výberu aj   

  z viacerých vývozcov, odsledovať koľko m³ sa vyvezie, a uvažovať nad počtom vývozov,  

  súhlasil, že 12 mesačnú výpovednú lehotu skrátiť, za Mikulom sú tiež šachty, je možné urobiť  

  prepichy aj tam, hlavne sa nám jedna o to množstvo,   

- p. Kundrová – v obci je 20 domácnosti a jedna firma, ktoré nie sú napojené na ČOV, prečítala  

  bod 3 ods. II Zmluvy s firmou Super Expres , ak obec potrebuje prepich kanálu,  tak sa musia  

  dohodnúť telefonicky,   

- Ing. Vachaľová – nesúhlasila s ďalším vývozcom pre 20 domácností, 

- Talian – súhlasil s poslancami Mgr. Tomášom a PaedDr. Baranom, MBA, navrhol upraviť ceny  

  obidvom vývozcom a stanoviť jednu cenu,  

- Mgr. Tomáš – navrhol cenu zvýšiť na 1 €, poslanci za návrh hlasovali, návrh nebol schválený.  

  Viď uznesenie OZ. 

- Mgr. Kozák – občania, ktorí sú napojení do ČOV platia stočné, ktorí nie sú napojení musia sa  

  preukázať kde vyvážajú,  

- PaedDr. Baran, MBA – či už by boli traja alebo viacerí vývozcovia, objem sa zvýši, musí sa určiť  



  z akých oblastí dovážať, či iba z Kračúnoviec alebo aj z okolitých obcí a určiť množstvo m³, ktoré  

  sa môže prijať za týždeň, som za možnosť výberu pre občanov, navrhol zistiť priemernú cenu  

  ostatných ČOV, za tento návrh poslanci hlasovali. Viď uznesenie OZ. 
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 - festival 2022 – starosta obce navrhol dátum festivalu na deň 26. 06. 2022, spolu s komisiou 

pre školstvo, kultúru a šport dohodnú ďalšie podmienky. 

 

  18. Interpelácia poslancov 

 

 -  Mgr. Tomáš – opätovne navrhol starostovi, aby dal odmenu za inventarizáciu pre p. 

Eštokovú  v sume 250 €. 

- Mgr. Kozák – pracovnoprávne vzťahy sú v kompetencii starostu, 

- PaedDr. Baran, MBA – všetci sme mali možnosť vidieť ako inventarizácia bola spracovaná,       

podporil návrh poslanca Mgr. Tomáša,  

 - p. Bandžak – informoval sa ohľadom cyklochodníka a územného plánu, 

- p. Boleš – na projekte cyklochodníka sa stále pracuje, je nutné pripraviť zmluvy o odkúpení 

pozemkov, aby boli právne ošetrené, keďže projekt ide cez eurofondy, tento projekt vypracováva 

mesto, stačí , ak by jedna zmluva bola pochybná a celý projekt by zamietli,  

- p. Bandžak – teraz štát dáva dotáciu a 10 rokov sa nič nedeje,  

- PaedDr. Baran, MBA – rozhodnutie, aby zmluvy boli správne vypracované bolo dobré, na jednom 

úseku môžu byť aj viacerí vlastníci pozemkov, zaujímal sa či ide aj o parcely v katastri obce 

Kračúnovce , 

- p. Boleš – ide približne o 40 vlastníkov, čo sa týka územného plánu, tak proces VO spracováva 

Ing. Emil Mati, 

 

  - PaedDr. Baran, MBA – reagoval k bodu 7 v pozvánke – kontrola uznesení –  prejsť si 

uznesenia a tie ktoré neboli splnené, aby sa zrušili na najbližšom OZ,  

 

 -  PaedDr. Baran, MBA – informoval sa o dopravné značenie v obci,  

- p. Boleš – projekt bol schválený, sú vypracované 3 cenové ponuky, môže sa začať s procesom 

VO, ak by bolo niečo na doplnenie,  je možnosť to doplniť, 

- p. Bandžaková – zaujímala sa či je možné doplniť aj orientačné tabule, 

- p. Boleš – ohľadom orientačných tabúľ sa budem informovať bližšie,  

 

 - PaedDr. Baran, MBA – plán zasadnutia OZ , navrhol určiť termíny – 28.04., 17. 06., 02. 

09., 27. 10., za návrh poslanci hlasovali. Viď uznesenie OZ.  

-p. Boleš – OZ je každé 2 mesiace, dátumy mi nemôžte určiť, je to právomoc starostu, uznesenie 

nie je záväzné pre starostu, 

 

 - PaedDr. Baran, MBA – upozornil na zlú cestu Harčarik – Lukáč – výtlky na ceste, 

- p. Boleš – v jari sa plánujú výtlky odstrániť, 

 



 - PaedDr. Baran, MBA – požadoval prešetrenie platu zástupcu starostu p. Boleša za 

uplynulé obdobie, za návrh poslanci hlasovali. Viď uznesenie OZ. 

- Mgr. Kozák – uviedol, že pripraví správu a na najbližšom OZ  bude poslancom predložená, 
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 - PaedDr. Baran, MBA – navrhol, aby poslanci boli včasne informovaní, o čom sa bude 

rokovať v bode rôzne, sú veci, aby zasadla komisia a podala návrh a zrýchlila tým zasadnutie OZ, 

 

 - Mgr. Tomáš – informoval sa ohľadom studne pri ZŠ , 

- Mgr. Motýľ – po odstránení defektu to už funguje , rozdiel nedoplatku el. energie nie je veľký, 

aby to bolo kvôli bytom, najlepšie riešenie by boli vlastné merače, 

- PaedDr. Baran, MBA – je nutné porozmýšľať o výmene potrubia, budova ZŠ je už dosť stará. 

  

 

  19.  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. Ing. Helena Vachaľová          ....................................... 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


