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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. 04. 2021
Prítomní:

1. Michal Boleš
2. Jozef Bandžak
3. Marcela Bandžaková
4. PaedDr. Branislav Baran, MBA
5. Ján Talian
6. František Bartoš
7. Mgr. Jozef Tomáš

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
6. Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2025
7. Rôzne
8. Interpelácia poslancov
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Michal Boleš,
ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Bc.Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Marcela Bandžaková, Ján Talian. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce Michal Boleš predložil poslancom program zasadnutia. Program
bol jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Keďže neboli žiadne uznesenia na kontrolu, pokračovalo sa v ďalšom bode.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Mgr. Kozák prečítal písomnú správu o výsledku kontroly.

-2Kontrolovaný subjekt bola obec Kračúnovce, školy a školské zariadenia, ktorým bola
poskytnutá dotácia z rozpočtu obce v roku 2020 a cieľom kontroly bolo čerpanie dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení a pre neziskové organizácie. Hlavný kontrolór odporúča
pri schvaľovaní VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
schváliť čo najvyššiu hodnotu bodu, aby nedochádzalo k prekročeniu rozpočtu a zosúladiť VZN
s rozpočtom, aby to bolo legislatívne ošetrené. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
tvorí prílohu zápisnice. Poslanci správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly zobrali na
vedomie. Viď uznesenie OZ.
- Mgr. Tomáš – prečítal zápisnicu z rokovania finančnej kontroly zo dňa 14. 04. 2021 a do
budúcnosti odporúča OZ schváliť hodnotu bodu 100 %, ako aj neznižovať počet zamestnancov
v ŠJ. Zápisnica z rokovania finančnej komisie tvorí prílohu zápisnice.
- Mgr. Motýľ – prečerpanie finančných prostriedkov v ŠJ bolo v dôsledku prijatia
pracovných síl do ŠJ, z dôvodu vysokého počtu stravníkov,
- PaedDr. Baran, MBA – je chybou, že sa neschvaľuje aj koeficient 1,5 na správu budov,
podotkol, že by niekto z poslancov pochyboval, aby finančné prostriedky určené na mzdy boli
použité na iný účel,
- p. Bartoš – ak kuchárky odídu do dôchodku , tak počet zamestnancov v ŠJ bude
nepostačujúci na počet stravníkov, navrhol osloviť pracovníčky, ktoré odídu do dôchodku, aby
ostali pracovať v ŠJ aspoň na dohodu.
6. Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2025
Zástupca starostu oboznámil poslancov s komunitným plánom sociálnych služieb v obci.
Komunitný plán je nutnosť pri požiadaní dotácii ohľadom sociálnych služieb z VÚC. Komunitný
plán sociálnych služieb 2021-2025 poslanci schválili. Viď uznesenie OZ.
- p. Bandžaková – je potrebné niečo vymyslieť pre mládež, pretože sa zdržiavajú
v autobusových zastávkach,
- p. Bartoš – dokúpiť lavičky do detského ihriska.
7. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
- zástupca starostu privítal občanov a udelil im slovo
-p. Kolesár – informoval sa o stave MK a prečo bude končiť pri vrchom priepuste, teraz
tam bude blato na ceste, tú cestu sme mohli odkúpiť spolu so susedmi od SPF a urobiť
cestu sami, pretože to už trvá dlho a peniaze, čo som vybavil na výstavbu MK stoja na
obecnom účte, poprosil p. Motýľa, aby sa vyjadril k tomuto problému, pretože dohoda pri
predaji bola úplne iná,
- Mgr. Motýľ – žiadosti na odkúpenie pozemku od SPF boli podané, náklady na odkúpenie
pozemku sa značne navýšili, od januára 2021 už nie som zástupcom starostu, tak neviem
posúdiť či sa niečo zmenilo,
- p. Boleš – odkúpenie pozemku bude za cenu cca 11- 12 € za m² od SPF, MK bude
s výhybňou a bude iba po horný priepust, cesta od priepustu do lesa bude vysypaná
makadamom, suma cesty okrem pozemku je cca 55.000 € s DPH, všetky podklady sú na
stavebnom úrade a čaká sa na stavebné povolenie, aby sme mohli začať s výstavbou,
-

-3- PaedDr. Baran, MBA – kvôli pandémii COVID 19 boli pozastavené stavebné konania,
preto to trvá tak dlho, čo my nevieme ovplyvniť ani urýchliť, podotkol, že bol zmenený
účel výstavby, mal to byť farmársky dom s výstavbou jazdeckého areálu ako to bolo
prezentované na OZ zo dňa 11. 12. 2015. Uznesením č.118/8/2016 bolo prijaté, aby na
parcele E KN 96 a 97 bola výstavba farmárskeho domu, športovo – rekreačné služby
a chov koní a nie rodinný dom, ako to je zapísane v katastri, o rodinnom dome poslanci
nevedeli, čím sa cítime podvedení,
- zástupca starostu poďakoval prítomným občanom za účasť a pokračoval v programe OZ,
- zástupca starostu oboznámil poslancov s prípravou rekonštrukcie Ocú – rekonštrukcia
sociálnych zariadení a schodištia s chodbou,
- rekonštrukcia MK CKN 574/2 – cesta pri ZŠ, poslanci navrhli prepracovať cenový
rozpočet kde bude zahrnutá aj prístupová cesta ku ŠJ a parkovisko pred školou určené pre
rodičov. Parkovisko navrhli vysypať makadamom. Poslanci sa dohodli, že sa stretnú
spoločne s komisiou pre výstavbu a územné plánovanie a na tvare miesta navrhnú aké
práce sa budú vykonávať pri rekonštrukcii MK,
- spolufinancovanie projektu – Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ Kračúnovce – pre ŠJ bola
schválená dotácia z ministerstva školstva v sume 4.880 €, poslanci schválili na
spolufinancovanie projektu finančné prostriedky pre obnovu vybavenia v ŠJ v sume 3.200
€. Viď uznesenie OZ.
- žiadosť DHZ Kračúnovce o finančný príspevok na rekonštrukciu budovy súp. č. 351
v sume 3.000 € - finančná komisia po obhliadke garáže a priestorov hasičskej zbrojnice
odporúča schváliť požadovanú dotáciu a navrhuje zabezpečiť viditeľné označenie
hasičskej zbrojnice, ako aj parkovanie pred hasičskou zbrojnicou. Poslanci pochválili
členov DHZ za ich súčinnosť a pomoc pri testovaní. Finančný príspevok bol schválený.
Viď uznesenie OZ.
- nákup traktorovej kosačky pre potreby Ocú v sume 3.500 € - kosačka bude slúžiť na
kosenie v MŠ, cintorína, parku pri ZŠ, futbalového ihriska a školského ihriska. Poslanci
s kúpou traktorovej kosačky súhlasili. Viď uznesenie OZ.
- územný plán obce – žiadosť o dotáciu sa podáva do konca januára 2022, je potrebné
vyzvať občanov, aby vyjadrili svoje námety, ktoré územie obce bude zahrnuté do
územného plánu.
8. Interpelácia poslancov
V rámci interpelácií vystúpili :
- p. Bandžaková – upozornila na rodinný dom súp. č. 404, ktorý ohrozuje ich aj susedov.
Je potrebné vyzvať vlastníkov stavby, aby to dali do poriadku, už sa to rieši od roku 2011
a stále nič, pozemok je nepokosený, v tráve sú líšky, hady a iná zver, ta stavba je
nebezpečná a ak spadne dôjde k nešťastiu,

-4- p. Boleš – spoločne s komisou pre školstvo, kultúru a šport sa plánuje organizácia
festivalu v obci, ak to dovolia opatrenia. Termín festivalu je učený na 27. 06. 2021,
- Mgr. Tomáš – upozornil na akútny stav parkoviska pred firmou Farkov, s.r.o.. Finančná
komisia pri obhliadke hasičskej zbrojnice zistila nedostatky pri dodržiavaní poriadku pred
firmou Farkov. Vraky osobných automobilov bránia výjazdu hasičského vozidla z garáže.
Žiada predložiť na najbližšie OZ povolenie na uskladňovanie vrakov osobných
automobilov a žiada o dodržiavanie poriadku pred garážou súp. č. 351.

9. Záver
Keďže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok a námietok
zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Michal B o l e š
zástupca starostu
Zapísala: Bc. Viera Eštoková

Overovatelia: 1. Marcela Bandžaková
2. Ján Talian
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