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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 10. 2021 

 
Prítomní:      1. Jozef Bandžak 

                       2. Marcela Bandžaková 

                       3. PaedDr. Branislav Baran, MBA                       

                       4. Mgr. Jozef Tomáš 

            5. František Bartoš 

            6. Ing. Helena Vachaľová  

  

Neprítomní:   1. Ján Talian 

 

Viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ 

4. Voľba mandátovej komisie 

5. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

7. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

8. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

9. Schválenie programu zasadnutia 

10. Určenie zástupcu starostu 

11. Doplnenie člena stavebnej komisie 

12. Správa p výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ Kračúnovce 

13. Kontrola plnenia uznesení OZ  

14. Aktualizácia rozpočtu č. 3 na rok 2021 

15. Makulár kroniky za rok 2020 

16. Určenie platu starostu obce 

17. Rôzne 

18. Interpelácia poslancov 

19. Záver 

 

Všetci prítomní povstali – zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

1. Otvorenie 

 

 Po odznení štátnej hymny zástupca starostu Michal Boleš otvoril zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných na zasadnutí.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: Jozef Bandžak a PaedDr. Branislav Baran, MBA. Viď uznesenie OZ. 
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3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ 

 

P. Katarína Kundrová oboznámila prítomných s doručením listu do podateľne Ocú 

o vzdaní sa mandátu poslanca OZ  Michala Boleša ku dňu 28. 10. 2021. V zmysle zákona č. 

180/2014 Z. z. na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do 

samosprávy obcí v roku 2018 nastupuje Ing. Helena Vachaľová. Oznámenie o vzdaní sa mandátu 

poslanci vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

4. Voľba mandátovej komisie 

 

 Zástupca starostu predložil poslancom návrh na zloženie mandátovej komisie v zložení 

Marcela Bandžaková, František Bartoš, Mgr. Jozef Tomáš. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie v navrhovanom znení. Viď uznesenie OZ.  

 

5. Oznámenie výsledkov volieb 

 

Zástupca starostu vyzval prítomného predsedu miestnej volebnej komisie Adriána Havrilu, 

aby oboznámil prítomných o výsledku volieb starostu, ktoré sa konali dňa 23. 10. 2021. Predseda 

prečítal Zápisnicu miestnej volebnej komisie a odovzdal novozvolenému starostovi obce p. 

Michalovi Bolešovi osvedčenie o zvolení za starostu. Poslanci  výsledky volieb vzali na vedomie. 

Viď uznesenie OZ. 

 

6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

           Novozvolený starosta obce Michal Boleš v zmysle §13 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil sľub a potvrdil ho svojím podpisom. Sľub 

tvorí prílohu zápisnice. Poslanec František Bartoš odovzdal insígnie novozvolenému starostovi 

a zaželal mu veľa síl a energie do ďalšej práce. Viď uznesenie OZ. 

           

7. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

  Vo vedení obecného zastupiteľstva pokračoval novozvolený starosta obce  a vyzval Ing. 

Helenu Vachaľovú, aby pristúpila k zloženiu  a podpísaniu sľubu. Zároveň jej odovzdal 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a novej poslankyni poblahoželal. 

Sľub je prílohou zápisnice. Viď uznesenie OZ. 

 Starosta obce po zložení sľubu skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a je schopné uznášať sa. Viď uznesenie OZ. 

 

8. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 Starosta obce predniesol svoj príhovor. Poďakoval občanom , korí ho podporili vo 

voľbách. Upriamil pozornosť na spoločné ciele, zjednotenie a súdržnosť občanov a obecného 

zastupiteľstva. Počas obdobia jedného roka, na ktorý bol zvolený, chce riešiť problémy, ktoré 

trápia obec aj občanov a vytvoriť podmienky, aby sa všetci občania obce cítili čo najlepšie. 

Poslanci príhovor starostu obce vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 
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9. Schválenie programu 

 

 Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. Program zasadnutia  bez 

doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov bol jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ. 

 

    10.   Určenie zástupcu starostu obce 

 

 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce poveril poslanca Františka Bartoša zastupovaním starostu obce, pričom on túto 

funkciu prijal. Poslanci určenie zástupcu starostu vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

   11. Doplnenie člena stavebnej komisie 

 

 Vzdaním sa mandátu poslanca OZ bolo potrebné doplniť člena do komisie pre výstavbu 

a územné plánovanie. Starosta obce navrhol zvoliť za predsedu komisie Ing. Helenu Vachaľovú. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o doplnení člena komisie pre výstavbu a územné 

plánovanie. Viď uznesenie OZ. 

 

  12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ Kračúnovce 

 

 Starosta obce privítal riaditeľku MŠ Mgr. Máriu Girmalovú a riaditeľa ZŠ Mgr. Jozefa 

Motýľa a udelil im slovo. 

 Mgr. Mária Girmalová, riaditeľka školy predniesla prítomným vypracovanú správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. V spomínanej správe sa uvádzajú 

predovšetkým údaje o počte detí, zamestnancov, údaje o študijných odboroch, o plánoch, 

o aktivitách a projektoch MŠ. Uviedla, že počas roka boli vymenené žalúzie na oknách, stoly 

a stoličky v ŠJ , doplnili sa hračky a didaktické pomôcky. Riaditeľka MŠ upozornila, že aj počas 

pandemickej situácie bola zachovaná bezpečná prevádzka MŠ. Oboznámila prítomných 

s prevádzkou MŠ počas letných prázdnin v trvaní dvoch týždňov. Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci správu vzali na 

vedomie. Viď uznesenie OZ. 

- p. Bandžaková – zaujímala sa , či môžu počas letných prázdnin navštevovať MŠ aj detí z iných 

obcí, 

- p. Bartoš – navrhoval zistiť, či aj okolité MŠ by mali záujem o letné školy, porozmýšľať 

o zvýšení poplatku počas otvorenia letnej školy, 

- PaedDr. Baran, MBA – dohodnúť sa s inými obcami, aby tam boli tiež otvorené letné školy 

a prejednať časové intervaly, obec súhlasí s požiadavkou rodičov, aby bola MŠ otvorená počas 

letných prázdnin, uviedol, že ak sa bude konať rodičovské združenie v MŠ, tak má záujem 

rozprávať sa s rodičmi o prevádzke MŠ počas letných prázdnin, 

- Mgr. Kozák – je potrebné stanoviť minimálny počet detí, pri ktorej bude letná škola otvorená, 

zvážiť poplatok za školné a prediskutovať to na rade školy,  

- Mgr. Girmalová – na základe vzdania sa mandátu poslanca, ktorý bol členom  v rade školy je 

potrebné zvoliť nového člena do rady školy. 

 

 Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ ZŠ predniesol prítomným vypracovanú správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. V spomínanej správe sa uvádzajú údaje o rade 

školy , zamestnancoch ZŠ, údaje o počte žiakov, o dochádzke, správaní a prospechu. Ďalej údaje 

o študijných odboroch, plánoch, aktivitách, projektoch a úspešnosti žiakov. Vyzdvihol prácu  
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pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, Rade školy aj Rade rodičov a tiež 

zriaďovateľovi – Obci Kračúnovce. Správa bude vyvesená na webovej stránke ZŠ do 31. 12. 

2021 a tvorí prílohu zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. 

 

  13. Kontrola uznesení  OZ 

 

 Keďže nebolo žiadne uznesenie na kontrolu, pokračovalo sa v ďalšom bode. 

 

  14. Aktualizácia rozpočtu č. 3 na rok 2021 

 

 Starosta obce udelil slovo p. Eštokovej. Skôr ako sa prešlo k samotnej aktualizácii 

rozpočtu, bolo potrebné schváliť presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 

30.000 € na riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie na 

presun finančných prostriedkov. Viď uznesenie OZ. 

Aktualizáciu rozpočtu č. 3 predložila p. Viera Eštoková, pracovníčka Ocú. V príjmovej a 

výdavkovej časti sa rozpočet sa navýšil o 87.880 €. Starosta obce dal hlasovať za aktualizáciu 

rozpočtu č. 3 na rok 2021 – poslanci návrh schválili. Viď uznesenie OZ. Aktualizácia rozpočtu č. 

3 tvorí prílohu k zápisnici. 

- p. Bandžaková – zaujímala sa, či sa vymenia aj dvere do kotolne v ZŠ, 

- PaedDr. Baran, MBA – navrhol dať protipožiarne dvere, 

- p. Bandžak – výbor OFK chcel robiť kvalitu a ostala už iba kvantita, futbal ide dolu vodou. 

 

  15. Makulár kroniky za rok 2020 

 

 Starosta obce udelil slovo p. Hajdovej, kronikárke obce. Uviedla, že  kronika je 

informačný útvar a snažila sa získať všetky dôležité informácie, ktoré čerpala z výročných správ. 

Roky 2017, 2018, 2019 ešte nie sú spracované , keďže kronikárkou sa stala iba v roku 2020. 

- Mgr. Tomáš – privítal, aby v kronike boli vypísané aj mená , kto reprezentoval obec, aby aj po 

rokoch bolo zrejmé, kto sa pričinil o dianie v obci, 

- PaedDr. Baran, MBA – žiadal doplniť chýbajúce roky s finančnou náhradou pre kronikárku, 

požiadal členov komisií, aby boli nápomocní pri písaní kroniky a podávali správy o činnosti za 

kalendárny rok kronikárke, 

- Mgr. Kozák – súhlasil, aby v kronike boli vyzdvihnutí tí, ktorí sa zasluhujú o dianie v obci, 

hlavne našich občanov, odporučil školenie pre kronikárku ako aj finančnú odmenu, vyzval všetky 

organizácie, ktorým bola poskytnutá dotácia, že musia predložiť správy, ako boli finančné 

prostriedky použité a odovzdať to kronikárke. 

 

  16. Určenie platu starostu obce 

 

 Poslanec František Bartoš oboznámil prítomných, že starostovi obce patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného 

násobku podľa počtu obyvateľov. Plat starostu nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu  zvýšiť až o 60% uznesením. Po 

oboznámení týchto skutočností, poslanci požiadali o prerušenie zasadnutia, aby sa poradili. Po 

krátkej prestávke OZ neschválilo navýšenie platu z dôvodu, že chcú vidieť výsledky 

jeho práce.    
 

  17.  Rôzne 



 

 V bode rôzne bolo prerokované: 
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 - Rada školy pri MŠ v Kračúnovciach – doplnenie člena – na návrh starostu obce bol Mgr. 

Jozef Tomáš schválený za člena do Rady školy. Viď uznesenie OZ. 

 

 - žiadosť p. Vancáka o finančný príspevok na výstavbu oplotenia -  

p. Vachaľová – nie je dôvod, aby obec mala zakúpiť materiál, 

p. Bartoš – nesúhlasil so žiadosťou, plot nie je v stave, aby bola nutná nová výstavba, 

 

 - žiadosť p. Holoďáka o prenájom obecného pozemku – poslanci schválili prenájom 

pozemku, za určitých podmienok, suma 7 €/ mesiac, oplotenie na vlastné náklady, nájomná 

zmluva uzatvorená na neurčito s výpovednou lehotou 2 mesiace. Viď uznesenie OZ. 

 

 - starosta obce informoval prítomných o prácach v obci: 

- kríž na cintoríne  - zrekonštruovaný  

- chodník pri ZŠ – dokončený 

- parkovisko pri ZŠ – dokončené 

- optická sieť – ukončené – občania sa môžu napojiť 

- rekonštrukcia chodby Ocú, schodiska  a sociálnych zariadení – dokončené 

- gastrozariadenie ŠJ ZŠ – ukončené 

- kotolňa ZŠ – začalo sa s prácami, aby kotolňa bola funkčná 

- učebne ŽS – práce nie sú ukončené. 

 

 

  18. Interpelácia poslancov 

 

 - p. Bandžak – mal obavy, že zápisnica sa nepíše ako má, keďže si nespomínal na zrušenie 

uznesenia ohľadom žiadosti p. Hrehu, 

 -  Mgr. Tomáš – za zrušenie uznesenia sme hlasovali, 

 -  PaedDr. Baran, MBA a p. Bartoš – navrhli kúpiť diktafón, 

 - p. Bandžak – informoval sa ohľadom cyklochodníka, zaujímal sa kde boli použité 

sponzorské dary na festival a hasičskej súťaže, cena za prenájom ozvučenia a pódia sa mu zdala 

privysoká, poukázal na poškodenú podlahu v kultúrnom dome,  

 - p. Boleš – cyklochodník – je potrebné vyplatiť ešte troch vlastníkov, vo výzve sme 

zapojení, sponzorské dary na festival neboli len v peňažnej ale hlavne naturálnej povahy, DHZ si 

svojich sponzorov riešil sám,  

 - PaedDr. Baran, MBA -  požadoval vypracovanie finančnej správy  za kultúrne podujatie, 

kde boli sponzorské dary použité, navrhol oslovovať tie firmy, ktoré spolupracujú s obcou ako 

sponzorov obce,  

 - p. Bandžaková – navrhla štartovacie balíčky pre novonarodené detí, informovala sa 

ohľadom mikulášskej akcie a smetných nádob na plasty a sklo, odporučila osvetliť priechody pre  

chodcov a chodníky,  

 - Mgr. Tomáš – je potrebné usmerňovať ľudí, aby chodili za starostom s nápadmi, čo 

vylepšiť v obci, 



 - Mgr. Motýľ – oboznámil, že ZŠ plánuje otvoriť elokované pracovisko jazykovej školy, 

v telocvični sa nachádza vzduchotechnika, ktorú je potrebné odstrániť a tak urobiť priestor na 

gymnastiku, 

 - Bandžak – informoval sa, prečo ZŠ neinvestuje do oplotenia pri novom parkovisku ZŠ. 
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  19.  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  

 

 

Zapísala:  Bc.  Viera Eštoková 

 

 

 

Overovatelia: 1. PaedDr. Branislav Baran. MBA         ....................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


