Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 05. 2019
Prítomní:

1. František Mašlej
2. Jozef
Bandžak
3. PaedDr. Branislav Baran, MBA
4. František
Bartoš
5. Michal
Boleš
6. Mgr. Jozef Motýľ
7. Ján
Talian
8. Mgr. Jozef Tomáš
Viď. prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Záverečný účet Obce Kračúnovce za rok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Kračúnovce
za rok 2018
6. Aktualizácia rozpočtu Obce Kračúnovce č. 2 na rok 2019
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 PaedDr. Branislav Baran, MBA. Viď. uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci schválili. Viď.
uznesenie OZ.
4. Záverečný účet Obce Kračúnovce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka Ocú.
Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený uznesením č. 301/20/2017 ako vyrovnaný.
V priebehu roka 2018 bol štyrikrát upravovaný. Prebytok rozpočtového hospodárenia
bežného a kapitálového za rok 2018 je 39 274,93 €. Poslanci záverečný účet schválili bez
výhrad. Viď. uznesenie OZ. Záverečný účet Obce Kračúnovce tvorí prílohu k zápisnici.

-25. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Kračúnovce za
rok 2018.
Mgr. Jozef Kozák, predložil poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce.
Záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami a obsahuje
všetky predpísané náležitosti a odporúčal poslancom predložený návrh hospodárenia
schváliť bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu k zápisnici.
6. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 2 na rok 2019
Aktualizáciu rozpočtu predložila p. Božena Bindasová, pracovníčka Ocú. V príjmovej
a výdavkovej časti sa navýšil rozpočet o čiastku 9 203,- €. Viď. uznesenie OZ.
Aktualizácia tvorí prílohu k zápisnici.
-p. Bartoš navrhol zakúpiť novú striekačku pre požiarnikov nakoľko je nefunkčná a na
súťaže si požičiavajú. Striekačka ktorá je v požiarnom aute na súťaže nepostačuje, nakoľko
je málo výkonná,
- p. Baran sa informoval vo veci dotácie z DHZ, či je možné použiť poskytnutú dotáciu vo
výške 3 000,- na nákup novej striekačky. Starosta odpovedal, že asi nie, ale pre istotu to
preverí. Poslanci súhlasili s kúpou novej striekačky.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 predložil Mgr. Jozef
Kozák. Poslanci predložený plán schválili. Viď. uznesenie OZ. Plán tvorí prílohu
k zápisnici.
8. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
-informácia starostu obce o jednaní s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné
prostredie vo Svidníku vo veci podania sťažnosti o nezákonnom umiestnení odpadu
v lokalite Kračúnovce, časť Hlinky,
- informácia starostu o zmene zberovej spoločnosti. Od 01. 06. 2019 vývoz komunálneho
odpadu bude zabezpečovať firma KOSIT Košice.
- o podaní sťažností občanov vo veci oplotenia pozemku a odstránenia zápachu a drobnej
čiernej stavby,
- o podaní návrhu na odstránenie stavby RD súp. č. 404 z dôvodu ohrozenia zdravia
a nehnuteľností susedného pozemku. V tejto veci je už zvolané stavebné konanie na deň
12. 06. 2019.
- o poruche na obecnej kanalizácií z dôvodu upchatia potrubia v časti Halaštov cca 100 od
ČOV, bol objednaný pretláčací stroj, ktorým sa čiastočne uvoľnilo potrubie. Je potrebné

-3urobiť v tejto časti rekonštrukciu potrubia. P. Baran navrhol pozrieť sa do potrubia
kamerou a zistiť stav a miesto upchatia.
-starosta obce navrhol poslancom, aby sa sála prenajímala len občanom s trvalým pobytom
v obci, nakoľko dochádza k rýchlemu opotrebovaniu inventára, zariadení a priestorov.
Poslanci návrh schválili. Viď. uznesenie OZ.
-p. Baran – vystúpil s požiadavkou, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali
častejšie ako raz za 3 mesiace, nakoľko je stále čo riešiť. Navrhol, aby sa
zasadnutia konali v mesiacoch: 2, 4, 6, 8, 10, 12 kalendárneho roka. Viď.
uznesenie OZ,
- informoval sa ohľadom novopostaveného detského ihriska v areáli ZŠ, či už je
ukončené. Starosta odpovedal, že kvôli zlému počasiu sa nedalo pokračovať.
Obec chce ešte osadiť lavičky, dokúpiť nejaké prvky a upraviť podklad.
- poukázal na to, že niektorí občania nekosia svoje pozemky. Zo zákona
každý vlastník nehnuteľností je povinný najmenej 2 x ročne zabezpečiť
kosenie trávnatých pozemkov. Navrhol, aby obecný úrad pripravil k tejto
problematike oznam, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce.
- navrhol zakúpiť a osadiť v obci fotopasce, aby sa predišlo nelegálnym
skládkam a neporiadku v obci. Poslanci uložili predsedovi komisie finančnej
a pre správu obecného majetku zvolať stretnutie vo veci návrhu fotopascí
v termíne do 07. 06. 2019. Viď. uznesenie OZ.
-upozornil na zápach z ČOV, prípadné rozšírenie a rekonštrukciu riešiť formou
dotácie,
-vzniesol požiadavku na prečistenie kanála pri Kalvárii,
-informoval sa vo veci riešenia kanála a miestnej komunikácie Za Lesíkom,
Starosta odpovedal, že projekt je pripravený, čakáme na výzvy.
- p. Motýľ - upozornil na neporiadok na autobusových zastávkach,
- p. Talian – požiadal starostu, aby sme vyzvali vlastníka nehnuteľnosti v jeho susedstve,
aby si pokosil svoj pozemok,
- upozornil na neporiadok v obci, hlavne v okolí školy a v parku oproti škole,
-p. Bartoš- informoval poslancov vo veci rozpočtu a určenia si kritéria pri udeľovaní
ocenení pri príležitosti osláv 70. výročia založenia TJ v obci. Poslanci uložili
predsedovi komisie pre školstvo, kultúru a šport predložiť návrhy na ocenenia
v termíne do 15. 06. 2019 a dohodli si termín konania ďalšieho zastupiteľstva
na deň 20. 06. 2019. Viď. uznesenia OZ.

-412. Diskusia
V rámci diskusie nevystúpil žiaden poslanec.
13. 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

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

PaedDr. Branislav Baran, MBA

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

