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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 11. 2020 

 
Prítomní:      1.  Michal Boleš 

                       2. Jozef Bandžak 

                       3. Marcela Bandžaková 

                       4. PaedDr. Branislav Baran, MBA                        

                       5. Ján Talian 

                       6. Mgr. Jozef Tomáš 

  7. František Bartoš 

 

Viď prezenčná listina. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ  

5. Informatívna správa o výchovno-vyučovacej činnosti v MŠ a ZŠ 

6. Aktualizácia rozpočtu Obce Kračúnovce č. 3 na rok 2020 

7. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Kračúnovce 

8. Výročná správa Obce Kračúnovce na rok 2019 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

10. Rôzne 

11. Interpelácia poslancov 

12. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce p.   

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: Ján Talian, Marcela Bandžaková. Viď uznesenie OZ. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Poverený zástupca starostu  obce predložil poslancom program zasadnutia. Program bol 

schválený. Viď uznesenie OZ. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení  

 

Kontrolu plnenia uznesení predložil zástupca starostu Michal Boleš. Informoval 

poslancov:    
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- uznesenie č. 206/13/2020 - Žiadosť p. Partilu o rekonštrukciu kúpeľne v nájomnom byte 

súp. č. 352 – úloha splnená, 

- uznesenie č.123/8/2019 – Preplatenie dovolenky za rok 2019 po uplynutí roka pre 

starostu obce p. Františka Mašleja ruší z dôvodu, že dovolenka bola vyčerpaná. Viď uznesenie 

OZ. 

      

5. Informatívna správa o výchovno-vyučovacom procese v MŠ a ZŠ 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 v MŠ predniesla 

Mgr. Mária Girmalová,  riaditeľka MŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020 v ZŠ predniesol Mgr. 

Jozef Motýľ, riaditeľ ZŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci správu o výchovno-vyučovacom procese v MŠ a ZŠ zobrali na vedomie. 

 

- riaditeľka MŠ  a riaditeľ ZŠ predložili návrh na výrub stromov pri MŠ a ZŠ,  

- p. Girmalová – poďakovala zastupujúcemu starostovi p. Bolešovi za skrášlenie prostredia  

v areáli MŠ, poznamenala, že je nutné urobiť práce na asfalte pri MŠ kvôli nerovnomernému 

terénu, kde môže dôjsť k ublíženiu nielen detí ale aj rodičov a ďalších osôb, 

- p. Kozák – komisia pre školstvo nech si prizve riaditeľov škôl, spoločne nech zaznamenajú, 

  čo je potrebné urobiť a navrhnúť vhodné riešenia, 

- p. Bandžak – informoval sa ohľadom kotolne v ZŠ, 

- p. Boleš – projekt  - havária kotolne je vypracovaný, v najbližších dňoch bude zverejnené  

   na web stránke obce verejné obstarávanie, po vyčerpaní dotácie nám môžu projekt  

   postupne dofinancovať, 

- p. Bandžaková – zaujímala sa o zber tetrapakov a viečok v ZŠ, 

- p. Motýľ – zbierať sa bude v II. polroku školského roka, 

- p. Tomáš – navrhol, aby ZŠ zabezpečila pre deti skrinky na uzamykanie vecí, 

- p. Motýľ – priestor na skrinky je, postupne by sa dali vyrobiť, je to dosť finančne náročné, 

- p. Baran, MBA – zašle kontakt na firmu, čo vyrábajú plechové skrinky, navrhol zakúpiť 

  učebné pomôcky – notebooky pre učiteľov, kvôli online vyučovaniu, časť by zakúpila  

  obec a časť škola, 

- p. Motýľ – staré notebooky sú funkčné, škola zakúpila 5 nových a je možnosť dokúpiť ďalšie  

  3 - 4  notebooky cez Ministerstvo školstva,  edupage aplikácia  je už spustená a dosť to uľahčuje  

  proces online vyučovania učiteľom, deťom ale aj rodičom, 

- p. Bandžaková – pochválila pedagógov za online vyučovanie,  

- p. Bartoš – notebooky sú teraz viac potrebné ako skrinky pre deti.     

 

6. Aktualizácia rozpočtu Obce Kračúnovce č. 3 na rok 2020 

 

Aktualizáciu rozpočtu predniesla p.  Viera Eštoková. Poslanci aktualizáciu schválili. Viď 

uznesenie. Aktualizácia tvorí prílohu zápisnice. 

 

K rozpočtu sa vyjadrili títo poslanci: 
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- p. Bandžak – na budúci rok na futbal obec prispeje 42.000,- € ? Na túto sezónu boli výdavky 

14.000,- €, faktúry z futbalu nie sú zverejnené, žiadal nahliadnuť do výdavkov vynaložených na 

šport,        

- p. Bartoš – je nutné poplatiť hráčov, rozhodcov, lekárov, maséra, 3 kolá sa ešte musia odohrať   

do konca sezóny, do najbližšieho zastupiteľstva bude predložený rozpis vynaložených 

výdavkov k nahliadnutiu pre všetkých poslancov, 

- p. Kozák – urobiť vyúčtovanie tohto roku a následne schváliť dotáciu na základe žiadosti  

o poskytnutie dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie musia predložiť všetky organizácie 

žiadajúce o dotáciu – OFK, Jednota dôchodcov, Cirkev. 

7. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kračúnovce 

     Zásady hospodárenia s majetkom obce Kračúnovce predniesla p. Viera Eštoková.  

Poznamenala, že predchádzajúce zásady boli naposledy vypracované v roku 1999, bolo nutné ich 

zrušiť a schváliť nové zásady. Poslanci Zásady schválili. Viď uznesenie.  

8. Výročná správa obce Kračúnovce za rok 2019 

 Výročnú správu obce Kračúnovce za rok 2019 predniesla p. Viera Eštoková. Poslanci   

Výročnú správu zobrali na vedomie. Výročná správa obce Kračúnovce za rok 2019 tvorí prílohu 

zápisnice. 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

 Plán kontrolnej činnosti predniesol hlavný kontrolór Mgr. Jozef Kozák. Predmetom 

kontroly bude dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce. Poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2021 schválili. Viď uznesenie OZ.  

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 tvorí prílohu zápisnice. 

    10. Rôzne 

V bode rôzne boli prerokované: 

- Komisia finančná a pre správu obecného majetku – doplnenie a zvolenie nového člena 

  do  komisie – p. Vieru Eštokovú. Viď uznesenie. P. Kozák – je potrebné upraviť VZN, čo  

  sa  týka komisií,  

- Memorandum o spolupráci – p. Boleš upovedomil poslancov o spolupráci, aké sú výhody, čo sa  

týka schvaľovania,  prerozdeľovania a čerpania eurofondov, 

- geometrický plán – dal sa vypracovať geometrický plán, na odkúpenie MK –  

   Bosák,  Zaputilová, Hopko,  

- územný plán – je potrebné začať s vypracovaním územného plánu – dať urobiť cenové  

   ponuky,  navrhnúť, ktorá časť územia je prvoradá, 
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- objekty Ocú - p. Boleš upozornil poslancov na zastaralé objekty Ocú (BH č. 352, byt č. 150, byt  

č. 50), je potrebné do týchto objektov investovať,  

- rekonštrukcia kancelárií Ocú- práce budú ukončené v polovici decembra, 

- poďakovanie firme FENEGA, s. r. o. -  p. Boleš upovedomil poslancov, že firma FENEGA 

poskytla pomoc pri celoplošnom testovaní na COVID-19, ktoré sa uskutočnilo 30. 10 -1. 11. 

2020, poslanci požadujú zverejnenie výsledkov testovania na web stránke obce.  

          

   11. Interpelácia poslancov 

 V interpelácii vystúpili títo poslanci: 

- p. Bartoš – TKO – informoval sa, či firmy, čo majú viac popolníc, platia za všetky popolnice, 

- p. Baran, MBA – vhodné by bolo prejsť na váhový systém zberu TKO, 

- p. Boleš – Kosit je drahý, FURA nám poslala cenovú ponuku a pri prepočítaní, obec by ušetrila    

približne 5.000,- €/ ročne, firma Kosit sa vyjadrila, že s cenou dole nepôjde a tiež je s nimi 

uzavretá zmluva do roku 2023, čo by malo za následok pri odstúpení od zmluvy vysokú 

finančnú pokutu, 

- p. Tomáš – to, že prejdeme k FURE nerieši problém, že občania neseparujú odpad, 

- p. Bandžak – firma, čo robí rekonštrukciu kancelárii Ocú, by mala zabezpečiť zneškodnenie  

odpadu a zaplatiť za odpad, navrhol zakúpiť schránku na podnety pre občanov (pochvaly, 

sťažnosti), schránka bude umiestnená v priestoroch Ocú, kľúče od schránky bude držať Komisia 

pre ochranu verejného poriadku a podnety sa prednesú na obecných zastupiteľstvách, 

- p. Baran, MBA – podotkol, že nie je presvedčený, že OZ je v súlade zo zákonom, keď nebola 3 

dni pred OZ zverejnená pozvánka, požiadal, aby sa nekonali OZ v piatok,  

- p. Bandžaková – označenie v obci- orientačné tabule, retardér ku kostolu, navrhla urobiť pre 

deti klzisko, 

- p. Tomáš – dať značku ku kostolu – zúžená cesta a tiež na moste pred Taliana, 

- p. Boleš – oficiálne značenie po obci sa rieši. 

  12.    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 

                   poverený zastupovaním 

Zapísala:  Bc. Viera Eštoková 

 

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

 

  2. Marcela Bandžaková    ............................................... 

 


