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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 06. 2017 

 

Prítomní:    1.   František  Mašlej 

                     2.  Jozef             Bandžak  

                     3.  PaedDr. Branislav Baran, MBA 

          4.   Mgr. Igor     Diky  

          5.   Stanislav Goč 

          6.   Ján   Talian 

                     7.   Mgr. Jozef   Tomáš            

Viď. prezenčná listina. 

 

Program:      

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Správa o realizácií rozvojových programov 

            4.   Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016 

            5.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

            6.   Aktualizácia rozpočtu č. 1 za rok 2017 

            7.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

            8.   Tvorba ochrany životného prostredia 

            9.   Rôzne   

          10.   Záver    

 

1.   Otvorenie 

 

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej, ktorý  

privítal prítomných  na zasadnutí. Starosta obce oboznámil poslancov  s programom dnešného 

rokovania, ktorý poslanci schválili.  Bod vyhodnotenie činnosti OFK  bol presunutý na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko predseda  sa ospravedlnil. Viď. 

uznesenie OZ.  

 

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

        Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová.  Za overovateľov zápisnice:  p. 

Stanislav Goč a p. Ján Talian.   

 

3.  Správa o realizácií rozvojových programov 

 

      Písomnú správu o realizácií rozvojových programov predložil starosta obce. V mesiaci 

apríl bola zahájená  rekonštrukcia  interiéru kultúrneho domu v prízemnej časti a to kuchyňa, 

sála, chodba, klubovňa, predsála a sociálne zariadenia.  Rekonštrukcia sa realizuje z vlastných 

finančných prostriedkov. Mgr. Kozák sa dotazoval na stav chodníkov v obci. Starosta 

odpovedal, že sa spracúvajú geometrické plány  za účelom spresnenia vlastníkov dotknutých 

parciel.  Mgr. Kušnírová, riaditeľka ZŠ, informovala poslancov o havarijnom stave kotlov 

v škole. Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

 

4.   Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016 
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      Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016 predložila p. Božena Bindasová, 

pracovníčka Ocú. Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 

12. 2015 uznesením č. 108/7/2015 ako vyrovnaný.  V priebehu roka bol 2 x upravovaný. 

Obec Kračúnovce vykázala za rok 2016 výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového 

hospodárenia ako prebytok v sume 106 643,27 €. Zostatok finančných prostriedkov na 

bankových účtoch, ktorý tvorí prebytok hospodárenia vo výške 170 964,95 € sa presúva do 

rezervného fondu. Poslanci záverečný účet hospodárenia schválili bez výhrad. Viď. uznesenie 

OZ. Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

 

5.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

 

      Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 predložil  poslancom 

Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce. Návrh záverečného účtu obce Kračúnovce za rok 

2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Odporučil poslancom celoročné hospodárenie 

schváliť bez výhrad. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

 

6.  Aktualizácia rozpočtu č. 1 za rok 2017  

 

      Návrh aktualizácie rozpočtu č. 1/2017 Obce Kračúnovce predložila p. Božena Bindasová, 

pracovníčka Ocú. Príjmy a výdavky obce na rok 2016 sa navyšujú o čiastku  179 864  €. 

Celková výška rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2017 po úprave je 1 155 881,- 

€. Viď. uznesenie OZ. Aktualizácia  rozpočtu č. 1 tvorí prílohu k zápisnici.  

 

 

7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017  

       

      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 predložil 

Mgr. Jozef Kozák, ktorý poslanci schválili. Viď. uznesenie OZ.          

 

 

8.   Tvorba ochrany životného prostredia 

 

       Správu o tvorbe ochrany životného prostredia predložil starosta obce.  PaedDr. Baran 

konštatoval, že občania nie sú naučení separovať odpad a starať sa o životné prostredie.  Mgr. 

Kozák  navrhol, aby sa prostredníctvom miestneho rozhlasu  apelovalo na občanov 

a upozorňovalo  na zákaz pálenia konárov a trávy. Poslanci zobrali správu na vedomie. 

Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

 

9.   Rôzne 

 

           V bode rôzne bolo prerokované:  

-žiadosť PaedDr. Branislava Barana, bytom Kračúnovce 131  o vydanie stanoviska obecného  

 zastupiteľstva, že  obec nemá námietky voči výstavbe rodinných domov a tým  

 k vysporiadaniu časti pozemku   E-KN 110/1 v katastrálnom území Kračúnovce so  

 Slovenským pozemkovým fondom a vydaniu potvrdenia, že v rámci územno-plánovacej  

 dokumentácie pozemky budú slúžiť na výstavbu rodinných domov, 

-p. Talian upozornil poslancov, že podľa jeho vedomostí uvedenú parcelu vlastní  
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   cirkev,  

- PaedDr. Baran predložil čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 947 kde je vlastník  

  uvedený Slovenský pozemkový fond, 

- Mgr. Kozák  navrhol zistiť skutočný stav vlastníkov uvedenej parcely na  

  Biskupskom  úrade v Košiciach, 

-poslanci sa dohodli a požiadali starostu obce,  aby do najbližšieho zasadnutia  

  zastupiteľstva prešetril vlastníctvo uvedenej parcely na Biskupskom úrade   

  v Košiciach, (viď. uznesenie OZ), 

- žiadosť p. Moniky Partilovej, trvale bytom Kračúnovce 50 o montáž ústredného kúrenia  

  v nájomnom byte na vlastné náklady, 

           - p. Goč informoval poslancov, že predbežný rozpočet na ústredné kúrenie v uvedenom  

             byte je cca 3 000,- €, 

 -poslanci  sa dohodli, že je potrebné dať vypracovať cenovú ponuku a rozpočet  musí    

  schváliť obec (viď. uznesenie OZ), 

- informácia starostu obce o potrebe zakúpenia stolov a stoličiek so sály – v rozpočte sú na to 

   naplánované finančné prostriedky, 

- starosta obce požiadal poslancov o doriešenie problému s miestnou komunikáciu na  

   parcele  670/2, ktorej vlastníkom je p. Štefan Kolesár, 

- poslanci požiadali  starostu o jednanie s p. Kolesárom o odpredaji pozemku obci a 

upresneniu ceny, po jednaní zvolať mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, 

-p. Goč, predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie, informoval poslancov o   

 predbežnej cene na oplotenie pozemku pri bytovom dome súp. č. 425 vo výške cca 2 200,- €, 

-p. Talian sa informoval vo veci žiadosti p. Jackaninovej, bytom Kračúnovce 303 o oplotenie  

 pozemku pri bytovom dome  súp. č. 304 a upozornil poslancov, že v areáli ZŠ Kračúnovce  

 občania vytvárajú  čiernu  skládku odpadu,  

 -starosta odpovedal, že oplotenie bolo schválené ešte za predchádzajúceho starostu  

     a  doposiaľ nebolo zrealizované,  

 -vo veci skládky odpadu v areáli ZŠ prešetrí stav a v prípade nezistenia vinníka obec   

  bude  musieť na vlastné náklady odstrániť odpad,  

-p. Bandžák – informoval sa  vo veci autobusovej zastávky v časti Močarnice, o postupe 

búracích prác na rodinnom dome súp. č. 404 a o stave tenisového kurtu v ŠA, 

             - starosta odpovedal – autobusové zastávky  v počte 2 kusy sú už zakúpené,   

               nakoľko pozemok pod nimi nie je vysporiadaný, starosta jedná s vlastníkmi  

               nehnuteľností o súhlase ich osadenia, 

             - vo veci zabezpečenia havarijného stavu na rodinnom dome súp. č. 404 – vlastníci  

               nehnuteľnosti prestali pokračovať v búracích prácach. Obec ich  dňa 07. 06. 2017   

               opätovne písomne vyzvala  o urýchlené zabezpečenie havarijného stavu a to  

               odstránením strešnej konštrukcie a zabezpečenie obvodového muriva, aby sa  

               zabránilo prípadným úrazom a ohrozeniu majetku vlastníkov susedných  

               nehnuteľností, 

              -vo veci tenisového ihriska –nakoľko  ihrisko je už pár rokov nefunkčné, pracovníci  

               obce pokosia ihrisko  a je potrebné opätovne pripraviť podklad – odburiniť ho,     

               naviesť antuku, vyvalcovať  podklad a osadiť čiary, 

-p. Tomáš- dotazoval sa na dopravnú značku osadenú pri ZŠ. Zákaz zastavenia  platí pre celú  

 ulicu až po cintorín. 

             – starosta odpovedal, že v tejto veci sa bol informovať na dopravnom inšpektoráte.  

              Je potrebné pripraviť projektový zámer a požiadať kompetentné úrady o osadenie 

              dopravných značiek v obci. Až po odsúhlasení môže obec osadiť dopravné značenia. 
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-p. Baran- upozornil na potrebu prečistenia cestného kanála  Za lesíkom, hlavne pri rodinnom  

 dome súp. č. 125 nakoľko je opäť zanesený nánosmi blata. 

               -starosta odpovedal, že pred necelým mesiacom bol čistený. 

 

 

11.   Záver 

 

        Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom 

a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 
        ........................................ 
              František  Mašlej 
                  starosta obce 

 
 
 
 
       
Overovatelia:    1.     p. Stanislav Goč  .................................. 
 

                         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


