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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 06. 2022
Prítomní:

1. Michal Boleš
2. Jozef Bandžak
3. Marcela Bandžaková
4. PaedDr. Branislav Baran, MBA
5. Bc. Miroslav Mihok
6. Ján Talian
7. Mgr. Jozef Tomáš
8. Ing. Helena Vachaľová

Neprítomní:
Viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2021
6. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021
7. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2022
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
9. Doplnok č. 4 k VZN 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
10. Určenie volebných obvodov
11. Určenie počtu poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026
12. Rôzne
13. Interpelácia poslancov
14. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce, Michal Boleš, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal
všetkých prítomných na zasadnutí. Ospravedlnil p. poslanca Jána Taliana za meškanie (príchod
18.30 hod) a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Viď uznesenie OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Bc. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Marcela Bandžaková a Ing. Helena Vachaľová. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu

-2Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. Program zasadnutia bol
jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4.

Kontrola plnenia uznesení OZ

- Uznesenie č. 396/25/2022 - OZ žiada starostu obce o preverenie geometrického plánu z
roku 2008 o vybudovanie možnej MK okolo ihriska. Starosta obce preveril stav, geometrický plán
už nie je platný a je tam zmena vlastníkov.
- Uznesenie 389/25/2022 – OZ odporúča starostovi obce doložiť geometrický plán a
súhlasné stanovisko ODI Svidník o zriadení parkovacieho státia na parcele C KN 604/2 vo výmere
151 m². Starosta obce oboznámil listom žiadateľa o doloženie geometrického plánu a stanoviska
ODI Svidník, doposiaľ odpoveď do podateľne Ocú neprišla.
- Uznesenie 397/25/2022 – OZ žiada starostu obce o preverenie stavu na parcele E KN
670/2 – starosta obce spolu s geodetom vykonali tváromiestne šetrenie, kde bolo zistené že plot p.
Kolesára zasahuje do pozemku obce, jedná sa približne o 94 m². Poslanci navrhli, aby p. Kolesár
dal vypracovať nový geometrický plán a podal žiadosť o odkúpenie pozemku. Cenu za 1 m² určí
OZ.
5.

Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2021

Záverečný účet hospodárenia za rok 2021 predložila p. Eštoková, pracovníčka Ocú.
Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením č. 248/16/2020 ako vyrovnaný. V priebehu
roka 2021 bol štyrikrát upravovaný. Prebytok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového
vo výške 14 998,10 € bol uznesením prevedený na investičné akcie – údržbu a opravu miestnych
komunikácií. Viď uznesenie OZ. Záverečný účet obce Kračúnovce za rok 2021 a celoročné
hospodárenie poslanci schválili bez výhrad. Viď uznesenia OZ. Záverečný účet tvorí prílohu k
zápisnici.
6.

Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021

Hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom odborné stanovisko k
návrhu záverečného účtu obce, kde konštatoval súlad so zákonom a odporučil poslancom
predložený návrh hospodárenia schváliť bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2021 zobrali poslanci na vedomie. Viď uznesenie OZ. Stanovisko
tvorí prílohu k zápisnici.
7.

Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2022

Aktualizáciu rozpočtu č. 2 predložila p. Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej a
výdavkovej časti sa rozpočet sa navýšil o 149.155,- €. Do návrhu bol zahrnutý aj prebytok
hospodárenia roku 2021 vo výške 14.988,- €.
- Starosta obce oznámil poslancom, že s prípravou územného plánu sa tento rok nezačne a finančné
prostriedky v sume 10.000,- € budú použité na prekročené prečerpanie energií. Poukázal na to, že
v obci je problém aj s vodou, bude nutné vybudovať vodovod, do kanalizácie sa investuje stále viac
financií, obecné budovy sú v katastrofálnom stave, do MŠ je nutné zakúpiť nový kotol,
- Mgr. Tomáš – za stav obecných budov nie sú zodpovední poslanci,
- PaedDr. Baran, MBA – pred 12 rokmi bolo možné vybudovať vodovod, s napojením súhlasilo
2 - 3% občanov, ak obec má malo finančných prostriedkov, treba zobrať úver, na územnom pláne
je potrebné urýchlene pracovať,

-3- p. Bandžak – vypracovanie územného plánu bude čoraz drahšie.
Poslanci nesúhlasili, aby finančné prostriedky na prípravu územného plánu boli použité na iný účel
a navrhli finančné prostriedky v sume 10.000,- € presunúť z položky 610 – Mzdy na určené
energie. Starosta obce dal hlasovať za aktualizáciu rozpočtu č. 2 na rok 2022 – poslanci aktualizáciu
č. 2 schválili. Viď uznesenie OZ. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2022 tvorí prílohu k zápisnici.
8.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. Predmetom plánu bude kontrola plnenia uznesení OZ,
kontrola vybavovania sťažností, kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu, kontrola
nedokončených investícií, kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z., kontrola rozpočtového
hospodárenia obce. Poslanci predložený plán schválili. Viď uznesenie OZ. Plán kontrolnej činnosti
tvorí prílohu k zápisnici.
9.

Doplnok č. 4 k VZN 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Starosta obce predniesol návrh vedenia ZŠ o preradenie do vyššieho finančného pásma na
nákup potravín v ŠJ pri ZŠ Kračúnovce a zvýšenie príspevku na režijné náklady na sumu 3,- €/
mesačne. Doplnok č. 4 k VZN 1/2019 bol schválený. Viď uznesenie OZ. Doplnok č. 4 k VZN
1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach tvorí prílohu k zápisnici.
10.

Určenie volebných obvodov

11.

Určenie počtu poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026

Starosta obce informoval prítomných o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa budú konať 29. 10. 2022. Úlohou OZ je učenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov
a stanovenie úväzku starostu obce. Viď uznesenie OZ.
12.

Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované :

- starosta obce oboznámil prítomných s postupom OFK Tatran Kračúnovce do 4. ligy
a poďakoval vedeniu za úspech,
- p. Bandžaková – zaujímala sa, ako pokračuje vo futbale dorast,
- p. Mihok – je to vec riešenia výboru , súťaž sa práve skončila,
- rekonštrukcia zasadačky Ocú – ukončené práce,
- rekonštrukcia strechy - športový areál – ukončené práce,
- dopravné značenie v obci – ukončené práce,
- výtlky miestnych komunikácií – ukončené práce
– p. Talian – pri Chanasovi ostali neopravené diery,

-4- projekt na hračky MŠ – šmykľavka, obci boli schválene finančné prostriedky v sume
3.500,- €,
- projekt WIFI pre teba – obci boli schválené finančné prostriedky v sume 11.702,- €,
- umývačka riadu kuchyňa Ocú a ŠJ MŠ – obec zakúpila elektrospotrebiče,
- festival – starosta obce informoval poslancov o prípravách a srdečne ich pozval na
podujatie,
- upchatie kanalizácie od ČOV po šachtu v dĺžke cca 50 m – uskutočnila sa výmena nových
rúr, v kanalizácii sa nachádzala doska a prerastajúce korene stromov.
13.

Interpelácia poslancov
V interpelácií vystúpili títo poslanci :

- PaedDr. Baran, MBA – dopravné značky – niektoré značky sú umiestnené nelogicky, je
potrebné prizvať ODI a znovu to skontrolovať,
- PaedDr. Baran, MBA – cesta za ihriskom – dať vypracovať nový GP, osloviť vlastníkov
pozemkov , či majú záujem o prístupovú cestu, ide približne o 13 parciel,
- PaedDr. Baran, MBA – vodovod – zistiť, čo bude potrebné zabezpečiť k vybudovaniu
vodovodu,
- p. Boleš – informoval , že s vodárňami bude mať osobné stretnutie o podmienkach vybudovania
a na najbližšom OZ prednesie požiadavky,
- PaedDr. Baran, MBA – kanalizácia – navrhol vypracovať plán na rekonštrukciu ČOV.
Za návrh poslanci hlasovali. Viď uznesenie OZ.
- p. Bandžaková – upozornila, že k ČOV občania vozia odpad, ktorý nie je rozložiteľný,
- PaedDr. Baran, MBA – sú tam kamery, treba to riešiť a vyzvať občanov, ktorí odpad vyviezli,
aby ho odstránili. Navrhol skontrolovať záznamy z kamery. Za návrh poslanci hlasovali. Viď
uznesenie OZ.
- p. Bandžaková – merač rýchlosti pri vstupe do obce,
- p. Boleš – písal som na Slovenskú správu ciest ohľadom ostrovčekov, meračov a osvetlenia. Na
tejto komunikácii nedali súhlas kvôli plánovanej R4,
- p. Bandžaková – optika v obci, kedy sa bude pokračovať v prácach, pochválila
zakúpenie umývačky riadu do kuchyne Ocú,
- p. Boleš – práce sú ukončené, občania, ktorí majú záujem, musia osloviť firmu Probasec a oni
ich pripoja,
- p. Mihok – na webovú stránku obce dať oznam pre občanov,
- p. Bandžak – navrhol , aby sa voľby konali v kultúrnom dome,
- p. Boleš – je to naplánované v kultúrnom dome, kvôli bezbariérovému prístupu,
- p. Bandžak – upozornil na staré rozhlasy, ktoré sa stále nachádzajú na stĺpoch, zaujímal
sa o cenu komína na športovom areáli, stará strecha na športovom areáli sa darovala firme, ktorá
strechu rekonštruovala, tie peniaze sa mohli použiť na iné veci ,

-5- p. Boleš – faktúra za rekonštrukciu komína s rozpisom prác a materiálu je k nahliadnutiu na
Ocú, čo sa týka strechy, treba čítať výzvu, tam to bolo uvedené,
- p. Bandžaková – dvere Partilová, BH 352 – oboznámila poslancov, že bola pozrieť
dvere, a že sú krivo osadené,
- Ing. Vachaľová – komisia odporučila opravu na vlastné náklady,
- p- Boleš – prečítal žiadosť nájomcov BH 352 o súhlas s inštaláciou plynových kotlov
s vlastnou prípojkou na vlastné náklady nájomníkov.
- Ing. Vachaľová – ostane to ako majetok obce , alebo majetok nájomcu,
- p. Boleš – bude to potrebné zmluvne ošetriť,
- p. Mihok – do najbližšieho OZ sa dohodnúť s nájomníkmi, či kotol sa stane súčasťou bytu,
alebo pri ukončení nájmu si ho nájomca zoberie, prípadne sa dohodne s novým nájomcom na
odkúpení kotla,
- Mgr. Tomáš – v nájomných zmluvách bude potrebné upraviť podmienky nájmu,
- p. Talian – je potrebné vyriešiť aj spoločné priestory,
Poslanci súhlasili s pripojením kotlov na vlastné náklady nájomcov, kotol zostane vo vlastníctve
nájomcu. Nájomca bude povinný predkladať obecnému úradu revízne správy v zmysle zákona.
Viď uznesenie OZ.
- p. Boleš – miestna komunikácia za gatrom – p. Bosak požaduje od obce dátumy na
ukončenie výstavby MK a finančné odškodnenie v sume 10.000,- €, ak sa termín nedodrží,
ostatní vlastníci pozemkov sú ochotní odpredať časti pozemkov za 1,- €.
Poslanci s uvedeným návrhom nesúhlasili, pokiaľ p. Bosak nebude súhlasiť s odpredajom
pozemku za sumu 1,- €, cesta sa bude robiť po hranicu pozemku p. Bosaka .
- p. Boleš – bleskozvod športový areál - informoval poslancov, že je potrebná výstavba
nového bleskozvodu, suma výstavby bude približne 9.000,- €.
14.

Záver

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie OZ ukončil.

Michal B o l e š
starosta obce

Zapísala: Bc. Viera Eštoková
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Overovatelia: 1. Marcela Bandžaková

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

2. Ing. Helena Vachaľová

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

