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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 02. 2020 

 

Prítomní:     1.   Jozef           Bandžak    

                     2.   Marcela       Bandžaková 

                     3.   PaedDr. Branislav Baran, MBA 

          4.   František      Bartoš  

          5.   Michal          Boleš 

         6.   Ján    Talian 

                     7.   Mgr. Jozef    Tomáš  

           

Viď. prezenčná listina. 

  

Program:      

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Zloženie sľubu poslanca OZ 

4.   Schválenie programu zasadnutia 

5.   Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 

6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

7.   Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 1 na rok 2020 

6.   VZN č. 1/2020  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa  

      školského zariadenia na území obce Kračúnovce 

9.   Riešenie optickej siete v obci 

10. Rôzne 

11. Diskusia  

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

Branislav Baran, MBA a p. František Bartoš. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

3.  Zloženie sľubu poslanca OZ 

 

      Predseda okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávy v roku 2018 p. František 

Mašlej  prečítal prítomným výsledky volieb. Prvým náhradníkom na poslanca OZ je p. 

Marcela Bandžaková.  Zástupca starostu p. Michal Boleš  požiadal  prítomných, aby povstali. 

Po odznení štátnej hymny   p. Bandžaková zložila zákonom predpísaný sľub,  zástupca 

starostu jej odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca. 
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4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

      Zástupca starostu predložil poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci schválili.  Viď. 

uznesenie OZ.  

 

 

5.   Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 

 

      Správu nezávislého audítora z overovania riadnej  účtovnej závierky k 31. 12. 2018 

prečítala p. Božena Bindasová. Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

 

 

6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

 

      Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 predložil Mgr. Jozef Kozák. 

Kontrolná činnosť bola zameraná na výkon kontrolnej činnosti a výkon odborných činností. 

Obec vykonávala základnú finančnú kontrolu a faktúry uhrádzala v termínoch splatnosti. 

Pokladničná hotovosť bola v priebehu roka dodržiavaná. Správa tvorí prílohu k zápisnici.   

 

 

7.  Aktualizácia rozpočtu č. 1 na rok 2020 

 

      Návrh aktualizácie rozpočtu obce  č. 1  na rok 2020  predložila p. Božena Bindasová, 

pracovníčka Ocú.  V príjmovej  a výdavkovej časti sa rozpočet navýšil  o 107 500,- €.  

Poslanci súhlasili s kúpou malotraktora pre potreby obce. OZ schválilo prevod finančných 

prostriedkov z rezervného fondu.  Aktualizácia rozpočtu  tvorí prílohu k zápisnici. Viď. 

uznesenia OZ. 

    

 

8.  VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa 

školského zariadenia na území obce Kračúnovce 

     

    Návrh   VZN  č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa 

školského  zariadenia predložila p. Katarína Kundrová, pracovníčka Ocú.  Poslanci sa na 

VZN č. 1/2020 jednohlasne uzniesli. VZN tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

9. Riešenie optickej siete v obci 

 

    Zástupca starostu predložil poslancom súhrnnú technickú správu na telekomunikačnú 

stavbu – výstavba  vysokorýchlostnej siete v obci Kračúnovce. Investorom  stavby je Slovak 

Telekom, a. s.. Nakoľko navrhovaná trasa optickej siete je riešená výkopom v dĺžke 9 315 m, 

poslanci navrhli prizvať zástupcov investora na zasadnutie OZ a prejednať možnosť riešenia 

vedenia optickej siete vzdušným vedením. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

10. Rôzne 

 

     V bode rôzne bolo prerokované: 
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-informácia zástupcu starostu-  

  - rekonštrukcia priestorov v ŠA- práce sú ukončené, 

  - výmena okien na chodbe v ZŠ Kračúnovce, je zverejnená súťaž na predkladanie cenových  

    ponúk, 

  - rekonštrukcia Domu nádeje v spolupráci  MAS Topoľa v rámci Programu rozvoja vidieka  

     SR 2014-2020.  Projekt je schválený. Predložená je žiadosť o  vrátenie finančných  

     prostriedkov. 

  -v spolupráci s Mestom Giraltovce vstupujeme do projektu  výstavby cyklotrasy, 

  - VZN- prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje na území obce, je potrebná  

    aktualizácia, nakoľko bola úprava zákona. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie 

    pripraví  návrh. Viď. uznesenie OZ. 

  - uvoľnenie nájomného bytu v bytovom dome 12 b. j. Kračúnovce, je potrebné, aby finančná  

    komisia prehodnotila žiadosti o nájom a vybrala nájomníka k uzavretiu nájomnej zmluvy, 

- žiadosť p. Harčarika o zníženie poplatku za sálu na svadbu – poslanci nesúhlasia so  

   znížením poplatku,  

-informácia zástupcu starostu o plánovanom odpredaji starej požiarnej ávie, poslanci súhlasili  

  s odpredajom, 

- voľba menovaného člena komisie pre školstvo, kultúru a šport – p. Marcela Bandžaková.   

  Viď. uznesenie OZ, 

- informácia zástupcu starostu o príprave na rekonštrukcii kancelárií Ocú, zasadačky a WC, 

- informácia o výstavbe miestnej komunikácie na par.  C KN 670/2 a C KN 670/1, žiadosť je  

  na Pozemkovom fonde v Bratislave, čakáme na súhlas vo veci prenájmu,  

- žiadosť p. Hudáčka  o odkúpenie časti pozemku pri budove súp. č. 375, nakoľko studňa  

  ktorej je vlastníkom sa nachádza  na obecnom pozemku C KN 486/1 a obecná plynová  

  prípojka k bytovému domu K 425 je na jeho pozemku. Poslanci požiadali komisiu pre  

  výstavbu a územné plánovanie preveriť aktuálny stav a zistenia predložiť na najbližšie 

  zasadnutie OZ.  

 

11. Diskusia 

 

      V rámci diskusie vystúpili: 

-p. Baran  -  informoval sa vo veci miestneho rozhlasu pred Dzuruša 

                 -  pamätník v areáli ZŠ – vyblednuté písmo 

                 -  informoval sa vo veci zmeny kultúry parcely E KN 110/2 – ostatná plocha na C  

                    KN – zastavané plochy. Zástupca starostu odpovedal, že doposiaľ to nebolo  

                    riešené.  

- p. Boleš – informoval poslancov o požiadavke p. Dzurjuva o úpravu miestnej komunikácii  

                    smerom do Chorvata a požiadal o riešenie problému s dažďovou vodou na  

                    susednom pozemku. Poslanci nesúhlasili, nakoľko je naliehavejšie  riešiť miestne  

                    komunikácie v zastavanej časti obce, vo veci problému s dažďovou vodou, obec  

                    nemôže zasahovať so súkromného vlastníctva, 

- p. Bandžak – vzniesol požiadavku na riešenie zábradlia na moste pri pálenici, nakoľko je  

                    tam hlboká  priekopa a je to dosť nebezpečné, hlavne v zimnom období,  

                  -informoval sa o stave  riešenia jeho  sťažnosti s vlastníkmi susednej nehnuteľnosti  

                   nakoľko sa to vlečie už dosť dlho a schátralý  rodinný dom  ohrozuje ich  

                   bezpečnosť a majetok, 

-p. Talian – informoval sa vo veci opravy zábradlia na moste  – oprava je zabezpečená, firma  

                   p. Mitaľa zabezpečí opravu, faktúra na preplatenie  sa zašle na poisťovňu, 

                 - upozornil na suchý strom v parku oproti ZŠ, 
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- p. Boleš – poďakoval Mgr. Jozefovi Motýľovi za aktívnu účasť poslanca OZ a zástupovanie  

                   starostu obce  a odovzdal mu ďakovný list.  

 

15. 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:                PaedDr. Branislav Baran, MBA      ...................................... 
 

 

                           p. František  Bartoš     ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


