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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 06. 2021
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
6. Záverečný účet obce Kračúnovce za rok 2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
8. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2021
9. Dopravné značenie v obci
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce p.
Michal Boleš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: PaedDr. Branislav Baran, MBA a František Bartoš. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce predložil poslancom program zasadnutia. Program bol
jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Keďže neboli žiadne uznesenia na kontrolu, pokračovalo sa v ďalšom bode.

-25. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. Poslanci predložený plán schválili. Viď uznesenie
OZ. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu k zápisnici.
6. Záverečný účet obce Kračúnovce za rok 2020
Záverečný účet hospodárenia za rok 2020 predložila p. Viera Eštoková, pracovníčka Ocú.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením č. 134/9/2019 ako vyrovnaný. V priebehu
roka 2020 bol trikrát upravovaný. Prebytok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového
vo výške 12 134,77 € bol uznesením prevedený na investičné akcie – rekonštrukcia chodníka pri
ZŠ a spevnenie odstavnej plochy pri ZŠ. Záverečný účet obce Kračúnovce za rok 2020 a
celoročné hospodárenie poslanci schválili bez výhrad. Viď uznesenia OZ. Záverečný účet tvorí
prílohu k zápisnici.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
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
2020 zobrali poslanci na vedomie. Viď uznesenie. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici.
8. Aktualizácia rozpočtu č. 2 na rok 2021
Aktualizáciu rozpočtu č. 2 predložila p. Viera Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej a
výdavkovej časti sa rozpočet sa navýšil o 94.688,77 €. Do návrhu bol zahrnutý aj prebytok
hospodárenia roku 2020 vo výške 12.134,77 €. Zástupca starostu dal hlasovať za aktualizáciu
rozpočtu č. 2 na rok 2021 – poslanci návrh schválili. Viď uznesenie OZ. Rozpočet tvorí prílohu k
zápisnici.
9. Dopravné značenie v obci
Zástupca starostu oboznámil poslancov s návrhom projektu na dopravné značenie v obci.
Poslanci doplnili požiadavky na dopravné značenie a následne schválili – Projektovú
dokumentáciu „Kračúnovce – dopravné značenie v obci”. Viď uznesenie OZ.
10. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
-

žiadosť rodičov o prevádzku MŠ počas letných prázdnin – zástupca starostu privítal
zamestnancov MŠ a dal slovo Mgr. Girmalovej – riaditeľke MŠ.
Mgr. Girmalová – je veľa faktorov, pre ktoré nemôže byť MŠ otvorená – školský
poriadok, vyhláška o materskej škole, je potrebné to prejednať so zriaďovateľom aj
s radou školy. Pedagogický zamestnanci majú 8 týždňov dovolenky, tento rok bol ťažký
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vianočné prázdniny, lebo mala Covid. V máji prichádzame za zriaďovateľom
s naplánovanými dovolenkami. Dovolenky sme si naplánovali na začiatok júla, v prípade,
ak by bola nutná karanténa, aby sme v auguste nastúpili do práce . Tohto roku sa
prevádzka v MŠ počas prázdnin nezrealizuje pre krátkosť času. Ak chcete vyhovieť
rodičom je potrebné to zapracovať do pracovného poriadku a pouvažovať, pri akom počte
detí nechať otvorenú MŠ. Najväčší problém je s kuchárkou a upratovačkou, porozmýšľať
nad niekým kto by ich mohol zastúpiť. My nie sme proti, aby bola MŠ otvorená, ale je
potrebný čas na prípravu.
PaedDr. Baran, MBA – dnes prevádzka MŠ počas prázdnin je bežná vec, my sa musíme
prispôsobovať rodičom, ale teraz nie sme pripravení, aby v takom krátkom čase MŠ
mohla byť otvorená, je nutné prerobiť školský poriadok a pracovný poriadok a zistiť
záujem rodičov a počet detí, ktoré by MŠ navštevovali počas prázdnin a tiež stanoviť
termín prevádzky MŠ, aby nevznikali nezhody medzi rodičmi a učiteľmi.
OZ neodporúča z dôvodu nepripravenosti a krátkosti času prevádzku MŠ počas letných
prázdnin 2020/2021.
-

-

-

Stavba R4 – p. Boleš prečítal list od Občianskeho združenia Lepší Prešov, kde sa
upozorňuje na odkladanie výstavby rýchlostnej cesty R4. Na základe tohto listu OZ žiada
dotknuté orgány o urýchlenie procesu a pokračovanie v stavbe R4 na území Prešovského
kraja ak k hraniciam s Poľskom nakoľko ťažká tranzitná preprava v obci je neúnosná. Viď
uznesenie OZ.
žiadosť občanov o vybudovanie rigolu popri ceste smerom do obce Kalnište – Mgr.
Kozák – cesta na Kalnište je štátna cesta, je potrebné napísať na správu ciest a vyriešiť
problém kde sa zvedie voda, aby netiekla k Hajdovým,
VO – rekonštrukcia chodby, schodištia a sociálnych zariadení Ocú- p. Boleš oboznámil
poslancov s prípravou rekonštrukcie,
VO – cesta Kolesár – vo veci rekonštrukcie cesty oboznámil poslancov s prípravou VO,
VO - územný plán obce – príprava VO vo veci územného plánu na obstarávateľa
a spracovateľa, štúdia , ktorú obec má je spracovaná, ale nie je registrovaná,
VO – rekonštrukcia strechy ŠA – p. Boleš oboznámil s prípravou rekonštrukcie,
studňa BD 425 – p. Boleš - studňa, ktorá sa nachádza pri BD 425 je nepostačujúca pre
rodiny bývajúce v BD a je nutné vykopať novú studňu ,
doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí – p. Boleš informoval poslancov
o doplňujúcich voľbách na starostu obce Kračúnovce na jeden rok , termín volieb je
určený na 23. 10. 2021. Informáciu poslanci zobrali na vedomie, viď uznesenie OZ
a určili jeden volebný obvod, viď uznesenie OZ.

11. Interpelácia poslancov
V interpelácií vystúpili títo poslanci :
-

P. Bandžáková – urobiť prieskum kto chce nádoby a zakúpiť smetné nádoby na sklo,
zvýšiť počet vývozov skla, pochválila lavičky pri obecnom úrade a na cintoríne,
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PaedDr. Baran, MBA – informoval sa ohľadom pokuty UVO, kto vlastne pochybil či
externá firma či obec, apeloval, aby pri otváraní obálok VO boli vždy traja poslanci.

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
zástupca starostu
Zapísala: Bc. Viera Eštoková

Overovatelia: 1. PaedDr. Branislav Baran, MBA

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

2. František Bartoš

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

