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                                              Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 06. 2016 

 

Prítomní:    1.   František  Mašlej 

                     2.   Jozef  Bandžák 

                     3.   PaedDr. Branislav Baran MBA 

          4.   Mgr. Igor     Diky 

          5.   Stanislav Goč 

          6.   Mgr. Jozef Motýľ 

          7.   Ján   Talian 

          8.   Mgr. Jozef Tomáš 

 

Viď. prezenčná listina. 

 

Program:  

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Správa o realizácií rozvojových programov 

            4.   Záverečný účet hospodárenia obce Kračúnovce za rok 2015 

            5.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 

 6.   VZN č. 3/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území 

       obce Kračúnovce 

            7.   Tvorba ochrany životného prostredia 

 8.   Rôzne  

            9.   Interpelácia poslancov 

          10.   Záver    

 

 

1.   Otvorenie 

 

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce František Mašlej, ktorý  

privítal prítomných  na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania. Na návrh  Mgr. 

Jozefa Kozáka bol z bodu 8 do bodu 5 preložený návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2016. Viď. uznesenie OZ. 

 

 2.   Určenie zapisovateľa 

 

       Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kundrová. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Igor 

Diky  a Mgr. Jozef Tomáš.   

 

3.   Správa o realizácií rozvojových programov 

 

      Správu o realizácií rozvojových programov predložil starosta obce.  Obec vlastnými 

pracovníkmi v budove Ocú zrekonštruovala omietku kotolne, chodby a šatne. Urobila sa 

rekonštrukcia vodovodnej prípojky, osadilo ponorné čerpadlo, vymenilo vodovodné potrubie 

a elektroinštalácia. V MŠ sa urobila kompletná rekonštrukcia vodárne, rekonštrukcia 

vodovodnej prípojky v dĺžke cca 70 m s prepojením Ocú a MŠ.  Na ČOV bola urobená 

čiastočná rekonštrukcia technológie strojovne, vymenené 2 ks ponorných čerpadiel. V ŠA boli 

osadené 2 ks prístreškov. Pred vstupom do Domu nádeje bol osadený oceľový prístrešok.  

Správa tvorí prílohu k zápisnici. 
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4.   Záverečný účet hospodárenia obce Kračúnovce za rok 2015  

 

      Záverečný účet hospodárenia za obce Kračúnovce za rok 2015 predložila p. Božena 

Bindasová, pracovníčka Ocú.  Rozpočet na rok 2015 bol schválený OZ dňa 28. 11. 2014 

uznesením č. 384/25/2014 ako vyrovnaný. V priebehu roka 2015 bol 3 upravovaný.  Bežné 

príjmy za rok 2015 - 909 865,81 €, výdavky za rok 2015 - 822 002,03 €  Prebytok rozpočtové 

hospodárenia bežného a kapitálového za rok 2015 je v sume 78 531,47 €. V tomto bode 

vystúpil Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce. Predložil stanovisko k návrhu záverečného 

účtu obce na rok 2015. Výsledok hospodárenia za rok 2015 je v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a odporúčal poslancom návrh 

záverečného účtu schváliť bez výhrad.  Záverečný účet za rok 2015 a stanovisko hlavného 

kontrolóra tvoria prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

5.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 

 

       Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 predložil Mgr. Jozef 

Kozák, kontrolór obce. Poslanci plán jednohlasne schválili. Viď. uznesenie OZ. Plán tvorí 

prílohu k zápisnici.  

 

 

6.   VZN č. 3/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier v obci  

      Kračúnovce  

 

      V tomto bode  bol predložený návrh VZN č. 3 o zákaze prevádzkovania niektorých 

hazardných hier v obci Kračúnovce. Poslanci sa uzniesli na tajnom hlasovaní o VZN č. 

3/2016.  Zvolili si volebnú komisiu v zložení: predseda - Ján Talian, členovia:  Jozef Bandžák 

a Mgr. Igor Diky.  Výsledok tajného hlasovania: za: 2 poslanci, proti: 3 poslanci, zdržali sa: 2 

poslanci.  VZN č. 3/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier v obci 

Kračúnovce nebolo schválené. Viď. uznesenie OZ. 

 

 

7.  Tvorba ochrany životného prostredia 

 

      Správu o ochrane životného prostredia predložil starosta obce. Na obecnú kanalizáciu je 

napojených  cca 1 104 obyvateľov čo je 91,62 %.  Päť rodinných domov je  napojených na 

vlastnú ČOV s počtom 19 obyvateľov, 4 rodinné domy, cca 20 obyvateľov nemá možnosť sa 

napojiť a 3 rodinné domy majú výškové problémy s napojením sa na ČOV. Napriek výzve na 

urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu sa doposiaľ nenapojilo ešte 23 rodinných 

domov a 1 firma, cca 83 obyvateľov. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje Mestský 

podnik služieb Giraltovce. Zber druhotných surovín je zabezpečený podomovým zberom. 

Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

      

 

8.   Vyhodnotenie činnosti OFK    

 

       Správu o činnosti OFK predložil Mgr. Jozef Motýľ. Mladší a starší žiaci pod vedením 

Jána Peržela skončili na 9. mieste. Dorastenci pod vedením p. Jána Centeka na peknom 3. 

mieste  a mužstvo dospelých, ktoré viedol Mgr. Jozef Motýľ na 11. mieste.  Poďakovanie 

patrí nielen hráčom,  trénerom, ale aj ďalším, ktorí  družstva podporovali. Správa tvorí prílohu  
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k zápisnici. Starosta sa poďakoval trénerom za ich prácu najmä s deťmi a mládežou. K 

poďakovaniu sa pripojil aj poslanec PaedDr. Branislav Baran MBA.  

 

9.    Rôzne 

 

         V bode rôzne bolo prerokované:  

 

- žiadosť p. Martina Eliaša, bytom Kračúnovce 92 o prenájom plechového skladu. Pán Eliaš  

  stiahol svoju žiadosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

- žiadosť p. Martina Rudyho, bytom Ladomírova 24     na odstránenie obecného plechového  

  oplotenia medzi ihriskom a pozemkami parcelné čísla C KN 528 a 529 v k. ú. Kračúnovce,  

  ktorých je vlastníkom. Poslanci súhlasili za podmienok, že nový plot bude postavený na  

  mieste pôvodného oplotenia a bez vstupnej bránky do ŠA. Viď. uznesenie OZ. 

 

-žiadosť  neziskovej organizácie VIDIEK o prenájom priestorov v kultúrno - správnej budove   

  obce na poskytovanie sociálnych služieb - poslanci tento bod preložili na najbližšie  

  zasadnutie OZ, nakoľko chcú, aby sa vyjadrila Jednota dôchodcov, ktorá využíva tieto  

  priestory.  

 

- informácia starostu obce o uplatnení nároku na náhradu škody p. Márii Makarovej, bytom  

  Kračúnovce 339 pri úraze na neupravenej miestnej komunikácii v obci dňa 04. 07. 2014  

  prostredníctvom VOTUM a. s. Centrum odškodnenia, Bratislava.  Vec bola odstúpená  

  právnikovi.  

 

- Mikuláš Mašlej, starosta obce Lúčka - vystúpil pred poslancov so žiadosťou o pripojenie  

  kanalizácie obce   Lúčka na ČOV Kračúnovce, čo bol pôvodný zámer pri výstavbe našej  

  ČOV, kde sa počítalo s možnosťou napojenia aj susedných obcí. Obec Lúčka ponúka popri  

  výstavbe ČOV  aj rekonštrukciu už jestvujúcej ČOV Kračúnovce a  rekonštrukciu časti  

  stoky, ktorá je problémová- poslanci nesúhlasili s napojením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

- informácia starostu obce o možnosti rekonštrukcie (regulácie) Kračúnovského potoka cez  

  projekt z fondov EÚ a MŽP SR na protipovodňové opatrenia v dĺžke cca 1 600 m. Poslanci  

  súhlasili, aby starosta pripravil podklady k podaniu žiadosti a zabezpečil projektovú  

  dokumentáciu. Viď. uznesenie OZ. 

 

- informácia starostu  o jednaní vo veci účelovej komunikácie:  p. Hrubý a p. Kolesár - Štátne  

  lesy a Agroslužby VK Giraltovce. Poslanci požiadali starostu obce o jednanie s vlastníkmi  

  dotknutých nehnuteľnosti o odkúpení časti ich pozemkov za účelom výstavby miestnej  

  komunikácie za symbolickú sumu 1,- €.  Viď. uznesenie OZ. 

 

-  p. Goč - navrhol nefunkčný tenisový kurt dať do prenájmu. 

 

- starosta sa poďakoval p. Emílii Benkovej, p. Jánovi Jackaninovi a p. Jánovi Talianovi za  

   pomoc pri festivale. 

   

10.   Interpelácia poslancov 

 

        V rámci diskusie nevystúpil nikto z prítomných 
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11.   Záver 

 

        Po prerokovaní všetkých bodov obecného zasadnutia starosta poďakoval poslancom 

a prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

   

 

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

               František  Mašlej 

                 starosta obce 

 

 

      

Overovatelia:    1.     Mgr. Igor Diky ....................................... 

 

   

    2.     Mgr. Jozef Tomáš ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




