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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 08. 2021
Prítomní:

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

Viď. prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za I. polrok 2021
5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú
6. Doplnok č.2 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kračúnovce
7. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na výstavbu zariadení na využitie
vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce p.
Michal Boleš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Mgr. Jozef Tomáš a Marcela Bandžaková. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce predložil poslancom program zasadnutia. Program bol
jednohlasne schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za I. polrok
Hlavný kontrolór obce, Mgr. Jozef Kozák , prečítal poslancom správu hlavného
kontrolóra o výsledku kontroly Ocú . Cieľom kontroly bola kontrola uznesení za I. polrok 2021
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Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú Kračúnovce tvorí prílohu k zápisnici.
5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
Ocú . Cieľom kontroly bola kontrola plnenie nájomných zmlúv v roku 2020 a kontrola
o dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za rok 2019. Na základe kontroly
hlavný kontrolór navrhuje vypracovať smernicu o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na
poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z..
- PaedDr. Baran, MBA – informoval sa koľko máme neplatičov v nájomných bytoch a na
miestnych poplatkoch, výzvou ich osloviť, aby dlžnú čiastku uhradili, v opačnom prípade podať
exekúciu.
Poslanci správu hlavného kontrolóra vzali na vedomie. Viď uznesenie OZ. Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Ocú tvorí prílohu k zápisnici.
6. Doplnok č.2 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Kračúnovce
Zástupca starostu obce prečítal doplnok č. 2 k VZN. OZ sa uznieslo na tomto doplnku.
Viď uznesenie OZ. Doplnok č. 2 k VZN tvorí prílohu k zápisnici.
7. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na výstavbu zariadení na využitie
vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie
Zástupca starostu obce preniesol výzvu na predkladanie žiadosti. Štúdia bola vypracovaná
firmou Ekomos zdarma a týkala sa prestavby kotolne v budove MŠ, keďže kotol je už starý 20
rokov. Projekt bol vypracovaný na sumu 112.000 €, obec by zaplatila 5 % spoluúčasť a výdavky
na projekt. Zástupca navrhol zakúpiť nový kotol, čo obec vyjde oveľa lacnejšie.
-PaedDr. Baran, MBA – je potrebné zistiť o koľko bude úspora plynu a či sa poníži
spotreba, sú to nové technológie , čo je zaujímavé, ale či to bude aj rentabilné,
- p. Bartoš – v tom projekte nie sú uvedené ešte ďalšie skryté poplatky , ako sú revízie,
- Mgr. Kozák – prizvať uvedenú firmu na ďalšie OZ a vysvetliť to poslancom, spoluúčasť
je vysoká sumu, zvážiť či sa to naozaj oplatí.
Poslanci sa zhodli na kúpe nového kotla a zateplením povaly vatou.
8. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:
-

Rekonštrukcia Ocú – s prácami sa už začalo,
Gastrozariadenie pre ŠJ ZŠ- proces VO je ukončený, spotrebiče sú zakúpené,
MK Kolesár – zástupca oboznámil poslancov s priebehom verejného obstarávania vo veci
cesty , zákazku vyhrala firma Cesty Košice, s prácami sa začne čo najskôr,
Kotolňa ZŠ – bola poskytnutá dotácia v sume 30.000 €, dokúpili sa ďalšie komponenty
do kotolne,
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-

-

Uznesenie č. 378/25/2018 zo dňa 20. 09. 2018, ktorým bolo schválené spolufinancovanie
projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Kračúnovce“ vo výške 18 711,80€ - t. j. 5 % z celkovo oprávnených výdavkov projektu
374 236,00 € bolo poslancami zrušené. Viď uznesenie OZ.
Žiadosť o kúpu pozemku C KN 670/3 vo výmere 700 m² poslanci schválili. Viď
uznesenie OZ.
Uznesenie č. 106/7/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým sa schválila žiadosť p. Pavla Hrehu
o zakrytie priekopy, bolo zrušené z dôvodu nesplnenia. Viď uznesenie OZ.
Oprava výtlkov na MK - oprava sa bude vykonávať na základe reklamácie v rámci
záruky,
Kultúrne podujatie Fest - kompenzácia za zrušený festival v roku 2020 a 2021,
Voľby na starostu obce – kandidátnu listinu podal iba jeden kandidát,
Potoky v obci – v obci je ponechaný 2. stupeň povodňovej aktivity, z povodia bolo
prisľúbené prečistenie tokov a navozenie kameniva, je potrebné opraviť aj mosty,
Žiadosť p. Milana Holoďáka o prenájom obecného pozemku, kde by mohol skladovať
stavebnú súť, drť, zeminu. Poslanci navrhli, aby komisia pre výstavbu urobila
tváromiestne šetrenie a vytýčilo sa, kde bude vhodné tento materiál navážať, určiť
podmienky do zmluvy a tiež nájom,
Žiadosť p. Ing. Slavomíra Vancáka o finančný príspevok na výstavbu oplotenia –
pozemok nie je vysporiadaný a obci nepatrí, poslanci navrhli , aby komisia pre výstavbu
urobila tváromiestne šetrenie.

9. Interpelácia poslancov
V interpelácií vystúpili títo poslanci :
-

P. Boleš – udelil slovo prítomnému občanovi,

-

P. Varga – informoval sa vo veci prístupovej cesty k jeho pozemku, navrhol, že dá
vypracovať dopravný projekt s odvodnením s čím poslanci súhlasili,

-

Mgr. Kozák - do najbližšieho OZ je potrebné predložiť makulár kroniky,

-

Mgr. Kozák – upozornil na fasádu DN, ktorá je zničená,

-

P. Boleš – na opravu DN bola žiadosť zamietnutá, znovu sa zapájame do výzvy v roku
2022, projekt zahŕňa - zámkovú dlažbu, obrubníky, novú fasádu, príp. aj okná,

-

p. Bandžaková – klimatizácia do KD, poslanci navrhli dať vypracovať rozpočet na
klimatizáciu a zahrnúť to do rozpočtu na budúci rok,

-

p. Bandžaková – prístrešok na zastávku pri cukrárni, poslanci sa zhodli na tom, žeby to
nebolo reálne, pretože je tam hlavná cesta,

-

p. Bandžaková – informovala sa ohľadom smetných nádob na sklo a plasty,

-4-

p. Boleš – suma za tieto nádoby je 19,80 € bez DPH,

-

Mgr. Tomáš –autobusová zastávka na Močarniciach je bez osvetlenia,

-

PaedDr. Baran, MBA – ak na Ocú príde žiadosť od občanov, je potrebné hneď prizvať
príslušnú komisiu prípadne aj poslancov, aby na OZ bolo prednesené určité stanovisko,

-

PaedDr. Baran, MBA – správy od riaditeľov o vyhodnotení školského roka a plán na
nasledujúci školský rok predkladať OZ v auguste,

-

PaedDr. Baran, MBA – vývoz odpadu na ČOV, ktorý tam nepatrí,

-

p. Boleš – pri ČOV je namontovaná kamera, stavebný odpad je tam možné vyvážať,

-

PaedDr. Baran, MBA – upozornil na havarijný stav oporného múra pri Chanasovi.

10. 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. Mgr. Jozef Tomáš
2. Marcela Bandžaková

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

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

