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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 04. 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. Správa hlavného kontrolóra  o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce 

6. Kúpna zmluva - SPF 

7. Žiadosti občanov 

8. Rôzne 

9. Interpelácia poslancov 

10. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

 Starosta obce Michal Boleš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných na zasadnutí.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa bol určený p. Bc. Miroslav Mihok. Za overovateľov zápisnice boli 

zvolení: Mgr. Jozef Tomáš a Jozef Bandžak. Viď uznesenie OZ. 

                  

3. Schválenie programu 

 

 Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. Program zasadnutia bol 

jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.  

   

    4. Kontrola plnenia uznesení OZ  
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 Keďže nebolo žiadne uznesenie na kontrolu od posledného OZ, starosta obce prešiel 

k ďalšiemu bodu. 

 

   5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jozefovi Kozákovi. Hlavný 

kontrolór predložil správu o výsledku kontroly čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce  

za rok 2021.  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce tvorí prílohu 

k zápisnici. Viď uznesenie OZ. 

Hlavný kontrolór informoval obecné zastupiteľstvo o vykonaní kontroly odmeňovania zástupcu 

starostu obce Kračúnovce za obdobie od 4. 9. 2019 do 28. 10. 2021. Táto správa o kontrole tvorí 

prílohu k zápisnici. Viď uznesenie OZ.  

 

  6. Kúpna zmluva - SPF 

 

 Starosta obce udelil slovo p. Mgr. Jozefovi Tomášovi – predsedovi finančnej komisie.  Mgr. 

Jozef Tomáš oboznámil poslancov, že po zasadnutí finančnej komisie odporúča obecnému 

zastupiteľstvu schváliť Kúpnu zmluvu č. 00767/2022-PKZ-K40119/22 uzatvorenú medzi SR 

zastúpenou SPF a obcou Kračúnovce na kúpu pozemku C KN 670/3 vo výmere 700 m² v sume 

4 606,- €. Kúpna zmluva bola schválená. Viď uznesenie OZ. 

 

  7. Žiadosti občanov 

 

 - žiadosť o výmenu vchodových dverí – Peter Partila 

- Ing. Vachaľová – predsedkyňa komisie pre výstavbu a územné plánovanie  oboznámila 

poslancov, že po prehliadke vchodových dverí komisia nesúhlasí s výmenou dverí, pretože 

výmena nie je nutná, dvere sú v dobrom stave, ale odporučila vymeniť zámok na náklady 

nájomcu. Obecné zastupiteľstvo žiadosť o výmenu vchodových dverí neschválilo. Viď uznesenie 

OZ. 

 

 - žiadosť o vypínanie verejného osvetlenia  - Helena Sabolová  

- z dôvodu bezpečnosti občanov poslanci žiadosť neschválili. Viď uznesenie OZ. 

 

 -žiadosť o úľavu TKO a stočné – Andrej Verčimák 

-Mgr. Tomáš – finančná komisia neodporúčila schváliť žiadosť p. Verčimáka, obec individuálne 

úľavy neposkytuje. Poslanci žiadosť neschválili. Viď uznesenie OZ. 

 

 - žiadosť o výmenu pletiva – Anna Mašlejová 

- Ing. Vachaľová – komisia pre výstavbu urobila tváromiestne šetrenie a navrhla výmenu pletiva, 

nakoľko pletivo je značne poškodené a je majetkom obce. Obecnému zastupiteľstvu odporučila 

schváliť žiadosť p. Mašlejovej. Poslanci žiadosť schválili. Viď uznesenie. 

 

 - žiadosť o finančný príspevok – Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Kuková 

- Mgr. Tomáš – finančná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu  schváliť finančný 

príspevok vo výške 500,- €. Viď uznesenie. 

 

 - žiadosť o kúpu pozemku C KN 604/2 – Peter Kacvinský 

- poslanci žiadosť zamietli nakoľko súčasťou pozemku je aj obecný chodník a na uvedenom 

pozemku je už parkovisko zriadené  bez súhlasu obecného zastupiteľstva. 
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- Mgr. Kozák – navrhol, že ak by dopravný inšpektorát vydal súhlasné stanovisko na parkovaciu 

plochu, pozemok by sa mohol predať. 

- Obecné zastupiteľstvo odporučilo doložiť geometrický plán a súhlasné stanovisko ODI Svidník 

o zriadení parkovacieho státia na parcele C KN 604/2 vo výmere 151 m². Viď uznesenie OZ. 

 

 - žiadosť o kúpu pozemku C KN 361/1 – Martin Eliáš, Monika Partilová, Ján Suchanič 

- Mgr. Kozák – žiadosti sú bezpredmetné, nakoľko obec nezverejnila predaj pozemku a občania, 

ktorí tam bývajú by predajom pozemku nemali prístup k svojim nehnuteľnostiam, keďže sa  

jedná aj o prístupovú cestu. Poslanci uvedené žiadosti  neschválili. Viď uznesenie OZ. 

 

 - žiadosť o kúpu pozemku E 211/20 – Martin Eliaš 

- Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo. Viď uznesenie OZ. 

 

 - žiadosť nájomníkov BH 352 o inštaláciu plynových kotlov so samostatnou prípojkou   

- Mgr. Tomáš – finančná komisia neodporučila schváliť žiadosť, z dôvodu vysokých finančných 

nákladov, odporúča do každého bytu zakúpiť termostatické hlavice. 

- Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť nájomníkov . Viď uznesenie OZ. 

 

 - na návrh finančnej komisie obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 170/11/2022, 

334/22/2018, 337/22/2018 a 381/25/2018. Viď uznesenie OZ. 

 

 - obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce o zabezpečenie projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu MK od RD Koreň po RD Štapinský,  o vysporiadanie pozemkov pre cestu 

k ČOV,  o preverenie geometrického plánu z roku 2008 o vybudovanie možnej MK okolo 

ihriska. Viď uznesenie OZ. 

 

  8. Rôzne 

 

 V bode rôzne bolo prerokované: 

 - pracovný poriadok  – poslanci pracovný poriadok vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

  

 - Fitness prvky – obec zakúpila fitness prvky, sú namontované pri detskom ihrisku. 

 

 - Rekonštrukcia zasadačka Ocú – starosta obce informoval, že rekonštrukcia bola ukončená. 

 

 - Miestne komunikácie + školský chodník – rekonštrukčné práce boli ukončené. 

  

 - MŠ – asfalt – v areáli MŠ sa dal urobiť asfalt z dôvodu bezpečnosti detí. 

 

 - MŠ kolobežky – do MŠ obec zakúpila 20 kolobežiek, ochranné prilby si musia rodičia 

zabezpečiť sami z hygienických dôvodov. 

 

 - WIFI pre teba – obec sa zapojila do projektu. 

 

 - Rekonštrukcia Domu nádeje – obec podala žiadosť , proces VO bol ukončený  

-p. Bandžak – navrhol zakúpiť na cintorín búdku na náradie, upozornil, aby sa brána na cintorín 

zatvárala a navrhol dať časovač na svetla, aby sa automaticky vypínali o 22.00 hodine. 
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 9. Interpelácia poslancov 

 

 - PaedDr. Baran, MBA – navrhol doplniť člena  do rady školy pri MŠ – Máriu 

Kozákovú  a do rady školy pri ZŠ Jána Taliana. Poslanci návrh schválili. Viď uznesenie.  

 - PaedDr. Baran, MBA – vyčistiť kanál od RD Kokoška. 

 

 - p. Talian – žiadal o preverenie stavu na parcele E KN  670/2, nakoľko plot p. Kolesára sa 

nachádza na obecnej ceste – asi 1 meter. Viď uznesenie.  

 

 - p. Bandžak – zaujímal sa o proces verejného obstarávania – rekonštrukcia Domu nádeje, 

koľko bolo doručených cenových ponúk a aká firma bola úspešná. 

 

 - p. Talian – zaujímal sa, či sa už začalo s územným plánom, podotkol že v Giraltovciach 

už dávajú čipy na smetné nádoby  a upozornil na vyčistenie potoka pri RD Dzurjuv Marián. 

 

 - p. Bandžaková – informovala sa ohľadom festivalu, či už sa začalo s prípravami. 

 

  10.  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  

 

 

 

 

Zapísal:  Bc.  Miroslav Mihok     ....................................... 

 

 

  

Overovatelia: 1. Mgr. Jozef Tomáš           ....................................... 

 

 

                       2. Jozef Bandžak                                          ........................................ 

 

 

 

 


