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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 04. 2018
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

František Mašlej
Jozef
Bandžák
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Mgr. Igor Diky
Mgr. Jozef Motýľ
Ján
Talian
Mgr. Jozef Tomáš

Viď. prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Aktualizácie rozpočtu obce č. 1 na rok 2018
4. VZN č. 2/2018 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Kračúnovce
5. Inventarizácia majetku obce
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej, ktorý
privítal prítomných na zasadnutí. Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného
rokovania, ktorý poslanci schválili. Viď. uznesenie OZ.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: Mgr.
Diky a Mgr. Tomáš. Viď. uznesenie OZ.
3. Aktualizácia rozpočtu obce č. 1 na rok 2018
Aktualizáciu rozpočtu predložil starosta obce. Úprava rozpočtu bola z dôvodu poskytnutia
finančných prostriedkov na rekonštrukciu ŠA. Poslanci aktualizáciu schválili. Viď. uznesenie
OZ. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
4. VZN č. 2/2018 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Kračúnovce
Návrh VZN č. 2/2018 predložila finančná komisia. Poslanci po menších zmenách sa
uzniesli na tomto VZN. Viď. uznesenie OZ. VZN tvorí prílohu k zápisnici.

-715. Inventarizácia majetku obce
Správu o výsledku inventarizácie obecného majetku ku dňu 31. 01. 2018 predložila p.
Bindasová. Inventarizačná komisia v zložení: Božena Bindasová, Mgr. Igor Diky, Ján Centek
a Jozef Bindas predložila poslancom zoznam na vyradenie poškodeného a nepotrebného
inventára. Poslanci navrhli, aby sa vyradený inventár ponúkol na predaj. 10 % z nadobúdacej
ceny inventára do 100,- € a 5 % z nadobúdacej ceny inventára nad 100 €. Poslanci schválili
správu o výsledku inventarizácie obecného majetku. Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí prílohu
k zápisnici.
6. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
- žiadosť nájomníkov v ŠA o prehodnotenie platieb za EN za spoločné priestory – poslanci
nesúhlasili so žiadosťou a ponechali platby za spoločné priestory tak, ako doposiaľ na byt
a nie na počet nájomníkov v byte. Viď. uznesenie OZ.
- žiadosť p. Čmilňakovej o riešenie prístupovej cesty k novostavbe RD postavenej na parcele
C KN 622/101 v k. ú . Kračúnovce. Poslanci uložili komisii pre výstavbu a územné
plánovanie tvaromiestne šetrenie vo veci riešenia prístupovej cesty. Termín do 31. 05. 2018.
Viď. uznesenie OZ.
- žiadosť p. Sarkovej o opravu prístupovej cesty k jej RD – poslanci zobrali žiadosť na
vedomie a uložili komisii pre výstavbu a územné plánovanie tvaromiestne šetrenie vo veci
opravy prístupovej cesty. Termín do 31. 05. 2018. Viď. uznesenie OZ.
- informácia starostu obce o príprave žiadosti na „ Rekonštrukcia telocvične ZŠ na objektoch
rekonštrukcia sociálneho zariadenia zdravotechniky a inžinierskych sieti a na objekte
rekonštrukcia strechy nad telocvičňou (zmena vzhľadu strechy a tepelnoizolačných
vlastností)“ kde je potrebné spolufinancovanie vo výške 10 % z oprávnených výdavkov –
viď. uznesenie OZ.
- informácia starostu obce o podaní žiadosti:
- údržba ŠA - rekonštrukcia sociálneho zariadenia, oprava tribúny a vonkajších omietok,
- rekonštrukcia Domu nádeje,
- výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ,
- vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií ,
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
- informácia starostu o pripravovanom projekte na zhodnotenie biologický rozložiteľného
odpadu,
- p. Bandžák sa informoval o projekte na rekonštrukciu kotolne v ZŠ, tiež upozornil na
upchatý priepust na ceste I/73 pred RD p. Kmecíka. Starosta odpovedal, že momentálne z
ministerstva nie je výzva na rekonštrukciu kotolne, ale máme podanú žiadosť na
rekonštrukciu v rámci akčného plánu OÚ Svidník. Čo sa týka upchatého priepustu na
hlavnej ceste, musí informovať správcu cesty.
- p. Baran vzniesol požiadavku na rekonštrukciu miestnej komunikácie „Za lesíkom“, ktorá je
v zlom stave, je potrebné riešiť opravu. Poslanci prijali uznesenie v ktorom žiadajú starostu
obce o zabezpečenie predbežnej ceny návrhu projektu na rekonštrukciu MK v obci ( Za
lesíkom, k ČOV, k RD 237 )
- p. Diky predniesol požiadavku na postupné riešenie vysporiadania pozemkov v ŠA, nakoľko
cesta a parkovisko sú v dezolátnom stave.

-72- p. Motýľ požiadal starostu o doriešenie parkovania pri kostole, nakoľko ma znemožnený
prístup autom k svojmu RD.
- p. Čmilňák – vystúpil vo veci svojej žiadosti o riešenie prístupovej cesty k novostavbe RD
postavenej na parcele C KN 622/101. Starosta odpovedal, že tento bod už poslanci
prerokovali a prijali uznesenie – komisia pre výstavbu a územné plánovanie vykoná
tvaromiestne šetrenie v termíne do 31. 05. 2018.
7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom
a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

........................................
František Mašlej
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice: Katarína Kundrová

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

Overovatelia:

Mgr. Igor Diky

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

Mgr. Jozef Tomáš

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

