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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 06. 2018
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. Žiadosť o vysporiadanie pozemku C KN 217
4. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2017
5. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017
6. Aktualizácia rozpočtu č. 2 /2018
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
8. Určenie počtu poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
9. Riešenie prístupovej cesty k novostavbe RD na parcele C KN 622/101
10. Riešenie opravy MK k RD súp. č. 236
11. Žiadosť o výmenu časti oplotenia v ŠA
12. 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: p. Jozef
Bandžak a Mgr. Jozef Motýľ. Viď. uznesenie OZ.
3. Žiadosť o vysporiadanie pozemku C KN 217
Starosta obce poslancov oboznámil so žiadosťou o vysporiadanie parcely C KN 217 v k.
ú. Kračúnovce na ktorej je postavená hospodárska budova už viac ako polstoročie. V tejto
veci vystúpila aj spoluvlastníčka uvedenej parcely p. Hirková, ktorá poslancov informovala
so stavom šetrenia na katastri vo Svidníku, kde zistila, že chyba sa stala na katastri a náprava
je možná súdnou cestou, čo je zdĺhavé, nakoľko chybu urobili ešte na katastri v Bardejove.

-76Druhá možnosť je, aby poslanci odsúhlasili odpredaj uvedenej parcely za symbolickú sumu,
nakoľko v katastri je vedená na obci. Starosta potvrdil skutočnosti, ktoré uviedla p. Hirková,
nakoľko aj on bol overiť stav na katastri. Poslanci schválili odpredaj uvedenej parcely. Viď.
uznesenie OZ.
4. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2017
Záverečný účet hospodárenia predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka Ocú. Rozpočet
na rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2016. V priebehu roka bol 3
krát upravovaný. Prebytok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového za rok 2017 je
7 021,39 €. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2017 poslanci schválili bez výhrad.
Viď. uznesenie OZ. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
5. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017
Správu o výsledku kontroly na Ocú Kračúnovce predložil Mgr. Jozef Kozák, hlavný
kontrolór obce. Kontrolované obdobie 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Viď. uznesenie OZ.
Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 predložili
Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 je
spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Odporučil poslancom schváliť
záverečný účet bez výhrad. Viď. uznesenie OZ. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici.
6. Aktualizácia rozpočtu č. 2/2018
Aktualizáciu rozpočtu č. 2/2018 predložila p. Bindasová, pracovníčka Ocú. Úprava vo
výške 164 069 € nastala z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Poslanci
aktualizáciu rozpočtu č. 2/2018 schválili. Viď. uznesenie OZ. Aktualizácia rozpočtu č. 2/2018
tvorí prílohu k zápisnici.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018 predložil Mgr. Jozef
Kozák. Poslanci predložený plán schválili. Viď. uznesenie OZ. Plán tvorí prílohu k zápisnici.

8. Určenie počtu poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022
V tomto bode poslanci určili na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov
obecného zastupiteľstva obce Kračúnovce 7. Taktiež určili rozsah výkonu funkcie starostu
obce na plný úväzok. Viď. uznesenia OZ.

-779. Riešenie prístupovej cesty k novostavbe RD na parcele C KN 622/101
Predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie p. Goč informoval poslancov
o výsledku tvaromiestneho šetrenia v tejto veci. Cesta k novostavbe RD par. číslo C KN
622/98 je vysypaná makadamom. Je potrebné preveriť vlastníka parcely číslo C KN 622/99.
10. Riešenie opravy MK k RD súp. č. 236
Predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie p. Goč informoval poslancov
o výsledku tvaromiestného šetrenia v tejto veci. Miestna komunikácia k rodinnému domu súp.
č. 237 je vo vyhovujúcom stave. K rodinnému domu súp. č. 236 je cesta vysypaná kamennou
drvou, kde sú výtlky, ktoré by bolo potrebné do budúcna riešiť asfaltovou drvou.
11. Žiadosť o výmenu časti oplotenia ŠA
Starosta obce predložil poslancom požiadavku Ing. Vancáka na výmenu plechového
oplotenia, ktoré oddeľuje ihrisko a jeho pozemok za oplotenie z betónových dielcov vo výške
2,5 m a v dĺžke cca 100 m.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie. Obec v súčasnosti neplánuje výmenu oplotenia
v ŠA.
12. 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:

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

p. Jozef Bandžak

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

Mgr. Jozef Motýľ

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

