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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 08. 2022 

 
Prítomní: 1. Michal Boleš  

  2. Bc. Miroslav Mihok   

                        3. Ing. Helena Vachaľová  

    

Neprítomní:   1. Jozef Bandžak 

   2. Marcela Bandžaková 

  3. PaedDr. Branislav Baran, MBA   

  4. Ján Talian 

   5. Mgr. Jozef Tomáš 

 

 

Viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení OZ za I. polrok 2022 

5. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2021/22 

a príprava na nový školský rok 2022/23 v MŠ, ZŠ  

6. Doplnok č. 1 k VZN 2/2019, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ Kračúnovce 

7. VZN 1/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 

obce 

8. VZN 2/2022 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

9. VZN 3/2022 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach 

obyvateľov obce 

10. VZN 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste 

11. Rôzne 

12. Interpelácia poslancov 

13. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

 Starosta obce, Michal Boleš, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných na zasadnutí. Za zapisovateľku bola určená  Bc. Viera Bartošová. Starosta obce 

konštatoval, že sú prítomní 2 poslanci a obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12 ODS. 2 je OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa 

vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

 

Z neúčasti na zasadnutí sa telefonicky ospravedlnil poslanec Bandžak a poslankyňa Bandžaková, 

dôvod neudali. Emailom sa ospravedlnil  PaedDr. Baran, MBA, dôvod neudal. Emailom sa  
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ospravedlnil aj poslanec Mgr. Tomáš, dôvod neudal. SMS správou sa ospravedlnil poslanec Talian, 

dôvod neúčasti bola dovolenka.  

 

Starosta obce upozornil na protizákonné správanie sa poslanca PaedDr. Barana, MBA, kde 

emailovou komunikáciou  medzi poslancami žiada všetkých poslancov, aby sa tohto OZ 

nezúčastnili a prišli na zasadnutie OZ 02. 09. 2022, ako to bolo schválené. Tento email bol 

doručený obci a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Mgr. Kozák – termín 02. 09. 2022 je neplatný, Ocú nemôže poskytnúť priestory na uvedený dátum, 

OZ zvoláva starosta obce, nie poslanci. Poslanci si termíny zasadnutí OZ určili uznesením, pre 

starostu obce nie sú záväzné, sú iba orientačné. 

 

Starosta obce skonštatoval, že je to veľmi smutné, pretože každý poslanec skladá sľub , ktorý by 

mal rešpektovať a je tu kvôli občanom, a nie kvôli starostovi.  

 

Na záver starosta obce uviedol, že nasledovné zasadnutie OZ bude zvolané na 13. 09. 2022, 

pozvánka bude zverejnená v predstihu , poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

                  

 

 

 

      

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

              Michal Boleš  

          starosta obce  

            

 

 

 

Zapísala : Bc. Viera Bartošová  ............................................ 


