
 

 

       

Zápisnica  z 3. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Kračúnovce zo dňa 

20. 12. 2022 

 
 

Prítomní:      1.  Michal Boleš – starosta obce  

                       2.  Jozef Bandžak                        

                       3.  PaedDr. Branislav Baran, MBA                        

                       4.  Patrik Čabala 

              5.  Ing. Dominik Hažer 

              6.  Pavel Tkáč  

 

Neprítomní:  1.  Mgr. Martin Jurč 

      2.  Ján Talian 

 

Viď prezenčná listina. 

  

Program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia   

4. Žiadosti o finančný príspevok na rok 2023 

5. Rôzne 

6. Záver 

  

1. Otvorenie  

  

 Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol starosta obce Michal Boleš, ktorý 

prítomných privítal na zasadnutí a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Viď 

uznesenie OZ. Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil Mgr. Jozef Kozák hlavný kontrolór obce, 

Mgr. Martin Jurč a Ján Talian. 

  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  

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

Jozef Bandžak a PaedDr. Branislav Baran, MBA. Viď uznesenie OZ. 

 

    3.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  



 

 

 Starosta obce predložil prítomným poslancom program  zasadnutia obecného zasadnutia.  

K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia jednohlasne 

schválili. Viď uznesenie OZ.  

  

   4.  Žiadosti o finančný príspevok na rok 2023 

  

 - žiadosť o poskytnutie dotácie pre RK farnosť sv. Mikuláša v Kračúnovciach na rok 2023 

- Tkáč – v roku 2022 bolo z poskytnutej dotácie prečerpaných 500 €, nevyčerpaná dotácia v sume 

1 000 € bude poukázaná na účet obce do 31. 12. 2022 

- Boleš – v prípade, že by sa začalo s rekonštrukciou kostola, je možné požiadať o dotáciu aj v 

priebehu roka 2023 

 

 - žiadosť o poskytnutie dotácie pre OFK Tatran Kračúnovce na rok 2023  

- Ing. Hažer – predložil poslancom k nahliadnutiu peňažný denník OFK, mal výhrady k vyplácaniu 

PHM a dopravy, keďže OFK nemá vlastné auto ani nevlastní kosačku 

- Hudáček – tréneri sú odmeňovaní v rámci cestovného, odmeny za tréningy nedostávajú, náš klub 

má 5 trénerov  

- Bc. Mihok – OFK zabezpečuje všetky výdavky, čo sa týka jeho činnosti, má svojho štatutára, 

väčšina športových klubov funguje tak isto ako OFK Kračúnovce, energie platí obec, pretože OFK 

nemá budovu v nájme  

- PaedDr. Baran, MBA – je potrebné spočítať všetky náklady spolu s energiami a požiadať 

o dotáciu v takej sume, ak kontrolór preverí stav a pri kontrole zistí, že dotácia bola oprávnene 

prečerpaná, ja nemám problém odsúhlasiť žiadanú sumu 

- Ing. Hažer – v porovnaní s inými obcami, je dotácia na športové kluby menšia a vyúčtovanie je 

prehľadné a zverejnené na webových sídlach obcí 

- Bandžak – informoval sa ohľadom občerstvenia pre deti, podotkol, že ak sa jednalo o giraltovský 

futbal bol tu celý výbor a ak sa jedná o futbal v Kračúnovciach prišli dvaja z výboru, žiadosť 

o poskytnutie dotácie má byť napísaná na počítači nie ručne  

Poslanci schválili dotáciu pre OFK na rok 2023 v sume 20.500 €. Viď uznesenie OZ.  

 

5. Rôzne 

 

V bode rôzne bolo prerokované: 

- odmena HK – starosta obce navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra v sume 200 €. Viď 

uznesenie OZ 

 

- starosta obce prečítal vyhlásenie o oprávnenom poberaní platu od 01. 01. 2021 do 28. 10. 2021, 

ak OZ je názoru, že finančné prostriedky boli poberané neoprávnene je ochotný ich vrátiť na  

základe rozhodnutia súdu. Vyhlásenie tvorí prílohu k zápisnici. 

 

- žiadosti o nájomné byty budú prerokované na zasadnutí finančnej komisie 

 

     6. Záver 

 



 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poprial prítomným požehnané Vianoce, 

poďakoval im za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

  

  

         

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

                  Michal   B o l e š  

             starosta obce  

 

  

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

 

  

 

  

Overovatelia:    1. Jozef Bandžak                             ......................................  

  

                                    2. PaedDr. Branislav Baran, MBA                  ......................................  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


