
 

 

       

Zápisnica  z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Kračúnovce zo dňa 

18.11.2022 

 
 

Prítomní:      1.  Michal Boleš – starosta obce  

      2.  Mgr. Jozef Kozák – hlavný kontrolór obce 

                       3.  Jozef Bandžak                        

                       4.  PaedDr. Branislav Baran, MBA                        

                       5.  Patrik Čabala 

              6.  Ing. Dominik Hažer 

              7.  Mgr. Martin Jurč 

                       8.  Ján Talian 

              9.  Pavel Tkáč  

 

Neprítomní:   

 

Viď prezenčná listina. 

  

Program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia   

8. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie  

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

10. Určenie zástupcu starostu obce  

11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov   

12. Zriadenie poslaneckých obvodov  

13. Určenie platu starostu obce  

14. Diskusia 

15. Záver  

  



 

 

1. Otvorenie  

  

V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prítomní povstali a odznela 

štátna hymna.  Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol starosta obce Michal Boleš, 

ktorý prítomných privítal na zasadnutí.  

  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  

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

Ján Talian a Pavel Tkáč. Viď uznesenie OZ. 

  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

  

Správu Miestnej volebnej komisie  obce Kračúnovce o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy, ktoré sa konali dňa 29. 10. 2022 predniesol predseda MVK Ing. Peter Hažer. Správa 

MVK o výsledkoch volieb tvorí prílohu k zápisnici. Správu MVK zobrali poslanci na vedomie. 

Viď uznesenie OZ.  

Novozvolenému starostovi obce Michalovi Bolešovi predseda volebnej komisie poblahoželal a 

odovzdal osvedčenia o zvolení.  

  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

  

Novozvolený starosta obce Michal Boleš zložil zákonom predpísaný sľub starostu  obce, 

ktorý potvrdil svojím podpisom. Podpísaný sľub tvorí prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

  

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva  

  

   Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Kračúnovce zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva a následne prevzali osvedčenie o zvolení. Podpísaný sľub 

tvorí prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

     Jozef Bandžak  

     PaedDr. Branislav Baran, MBA  

     Patrik Čabala 

     Ing. Dominik Hažer  

     Mgr. Martin Jurč  

     Ján Talian  

     Pavel Tkáč  

  

 

 



 

 

6. Vystúpenie starostu  obce 

 

 Starosta obce predniesol príhovor. Poďakoval sa za vyslovenú dôveru, aj všetkým za 

doterajšiu spoluprácu a zvoleným poslancom poprial veľa úspechov do ďalšej spoločnej práce 

v novom volebnom období. Predniesol tiež priority, v ktorých chce pokračovať v novom období. 

Poslanci vystúpenie starostu obce zobrali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

   7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  

 Starosta obce konštatoval, že nové OZ je uznášaniaschopné a predložil prítomným 

poslancom program ustanovujúceho  zasadnutia obecného zasadnutia.  K návrhu programu OZ 

poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia jednohlasne schválili. Viď uznesenie 

OZ.   

 

8. Voľba mandátovej  a návrhovej komisie  

 

 Prítomní poslanci schválili mandátovú komisiu  v zložení : Jozef Bandžak  

                      Ing. Dominik Hažer 

          Mgr. Martin Jurč 

 a návrhovú komisiu  v zložení :  PaedDr. Branislav Baran, MBA 

          Patrik Čabala 

          Pavel Tkáč 

Viď uznesenie OZ.  

  

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

Starosta obce navrhol poslanca Jána Taliana, ktorý bude poverený zvolávaním a vedením 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,ods.5 piata veta 

a ods.6 šiesta veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle zákona o obecnom 

zriadení § 13, písm. b. zákona SNR číslo 369/1990 Zb. Viď uznesenie OZ.  

- 

10. Určenie zástupcu starostu obce  

  

  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o určení zástupcu starostu 

obce p. Pavela Tkáča  v zmysle § 13 b/ ods. 1 zákona č. 369/1990  Z. z.  o obecnom zriadení. 

Viď uznesenie OZ.  

  

11.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií  

  



 

 

 Poslanci požiadali o krátke prerušenie zasadnutia, aby sa poradili. Po krátkej prestávke 

oboznámili, že predsedov a členov jednotlivých komisií budú voliť na najbližšom OZ. Zvolili si 

iba komisiu finančnú a komisiu na ochranu verejného záujmu. Viď uznesenie OZ. 

Zloženie jednotlivých komisií:  

  

- komisia finančná a pre správu obecného majetku:  

predseda komisie:                              Ing. Dominik Hažer  

členovia komisie:       Jozef Bandžak                                      

      PaedDr. Branislav Baran, MBA  

                               Patrik Čabala  

                            Mgr. Martin Jurč 

                            Ján Talian  

                            Pavel Tkáč 

      

-  komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 predseda komisie:                 Ing. Dominik Hažer  

      členovia komisie:                  PaedDr. Branislav Baran, MBA  

               Mgr. Martin Jurč 

               Ján Talian 

               Pavel Tkáč 

  

12. Zriadenie poslaneckých obvodov  

  

  V obci bolo zriadených 7 poslaneckých obvodov. Obvody podľa jednotlivých ulíc a čísiel 

domov majú slúžiť na to, aby sa občania so svojimi návrhmi, pripomienkami a problémami mohli 

obrátiť na svojho poslanca. Zároveň, aby poslanci OZ sa priblížili k občanom obce a aby za svoje 

obvody urobili všetko, čo je v ich možnostiach a silách. Starosta obce prečítal zoznam 7 obvodov 

podľa poslancov. Nakoľko k tomu návrhu neboli pripomienky, starosta dal hlasovať o určení 

obvodov pre poslancov OZ. Viď uznesenie OZ. 

 

Poslanecký obvod č. 1            PaedDr. Branislav Baran, MBA  

Poslanecký obvod č. 2            Mgr. Martin Jurč  

Poslanecký obvod č. 3            Ján Talian   

Poslanecký obvod č. 4            Ing. Dominik Hažer  

Poslanecký obvod č. 5            Pavel Tkáč  

Poslanecký obvod č. 6            Patrik Čabala  

Poslanecký obvod č. 7            Jozef Bandžak  

 

 



 

 

13. Určenie platu starostu obce  

  

Zástupca starostu obce Pavel Tkáč predniesol informácie o platnom zákone o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí  podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. Podľa § 4 

ods. 2 tohto zákona obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím navýšiť až o 60 %. 

Zástupca starostu navrhol plat navýšiť o 20 %. Tento návrh nebol schválený: 

Za:  Pavel Tkáč 

Proti : Jozef Bandžak, PaedDr. Branislav Baran, Ing. Dominik Hažer, Mgr. Martin 

   Jurč, Ján Talian 

Zdržal sa:   Patrik Čabala 

    - Ing. Hažer – navrhol zvýšiť plat o 10 %, tento návrh bol schválený. Viď unesenie 

OZ. 

  - Ján Talian – navrhol počkať rok a na základe výsledkov práce starostu navýšiť plat. 

 

14. Diskusia  

  

Starosta obce oboznámil prítomných, že zložením sľubu starostu obce mu zanikol mandát 

poslanca a prvý náhradník bol Jozef Bandžak. 

 

- p. Kundrová – do podateľne obce Kračúnovce bola podaná žiadosť o preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky starostu obce v počte 20 dní za rok 2022. Poslanci schválili poskytnutie 

náhrady platu starostovi obce. Viď uznesenie OZ. 

  

15. Záver  

  

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a  

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Oznámil, že ďalšie zasadnutie OZ sa bude konať  

15. 12. 2022.  

         

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

                  Michal   B o l e š  

             starosta obce  

 

  

Zapísala: Bc. Viera Bartošová         ..................................... 

 

  

 

  

Overovatelia:    1. Ján Talian                        ......................................  

  

                                    2. Pavel Tkáč                      ......................................    


