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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 02. 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. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej základnej umeleckej školy v obci 

5. Plán hlavných úloh obce Kračúnovce na rok 2019  

6. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 1 na rok 2019 

7. Správa nezávislého audítora z overovanie konsolidovanej účtovnej závierky 

a konsolidovanej správy k 31. 12. 2017 obce Kračúnovce 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce Kračúnovce na funkčné obdobie r. 2019 - 2025 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

10. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Kračúnovce 

11. Žiadosť o odkúpenie plechovej zastávky 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

1. Otvorenie 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, 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 zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: Mgr. Jozef Motýľ a Michal Boleš. Viď. uznesenie OZ. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý poslanci schválili. Viď.  

uznesenie OZ. 
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4. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej základnej umeleckej školy v obci  

 

Starosta obce predložil žiadosť Občianskeho združenia ART – SCHOOL, Pod Vinbargom  

1, 085 01 Bardejov o zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v obci Kračúnovce.  

p. Dušan Rohaľ, DiS.art., predseda občianskeho združenia ART – SCHOOL informoval 

prítomných poslancov o fungovaní a prevádzke  Súkromnej ZUŠ v Bardejove, Prešove a v 

Marhani. K zriadeniu novej Súkromnej ZUŠ by došlo od 01. 01. 2020. Od 01. 09. 2019 do 31. 

12. 2019 je ochotný financovať chod školy z vlastných prostriedkov. 

 

- PaedDr. Baran, MBA sa dotazoval, či to bude úplne nová škola,  či učitelia, ktorí pracujú  

v ZUŠ  Hanušovce môžu pracovať aj v novej škole a či sa ich žiaci zúčastňujú na kultúrnych 

podujatiach organizovaných obcou. 

 

-p. Bartoš sa dotazoval ako je to s výškou poplatkov. 

 

-Mgr. Kušnírová konštatovala, že referencie Súkromnej ZUŠ Bardejov sú dobré a je za  

  zriadenie školy, 

- dotazovala sa či sa budú robiť talentové skúšky, 

- rodičia majú záujem aj o dychové nástroje. 

 

-Mgr. Kozák konštatoval, že výšku poplatkov určuje obec. 

 

-p. Bandžak sa dotazoval, či nebude problém keď bude vyplácať z vlastných prostriedkov.  

 

-p. Rohaľ, DiS.art. odpovedal na vznesené dotazy: 

 - bude to úplne nová škola, 

 - je ochotný zamestnať aj tých učiteľov, ktorá tu pracujú aj teraz, 

 -  je ochotný spolupracovať pri kultúrnych podujatiach, 

 -  teraz je ešte ťažko určiť výšku poplatkov, 

 - zriadenie nových odborov závisí do záujmu žiakov, 

 - vyplácanie z vlastných prostriedkov by to nemal byť problém. 

 

5. Plán hlavných úloh obce Kračúnovce na rok 2019 

 

Plán hlavných úloh obce Kračúnovce na rok 2019 predložil starosta obce. Prioritou  

v investičnej  výstavbe je rekonštrukcia sociálnych zariadení a odborných učební ZŠ, 

rekonštrukcia kanalizácie v pivničných priestoroch MŠ, rekonštrukcia terénnych úprav okolo 

KSB a  rekonštrukcia knižnice.  Vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu pre 

postupnú opravu vonkajších  omietok a spevnených plôch s výmenou vonkajšej vstupnej 

a presvetľovacej  steny do Domu nádeje. Je potrebná postupná výmena výbojkových svietidiel  

VO za letkové.  V kultúrnej oblasti usporiadať Deň matiek, posedenie s dôchodcami, Mikulášska 

akadémia, privítanie Nového roka a usporiadanie folklórnych slávnosti. V spolupráci s výborom 

OFK zabezpečiť činnosť TJ OFK Tatran Kračúnovce.  Správa tvorí prílohu k zápisnici.  Viď. 

uznesenie OZ. 

 

-PaedDr. Baran, MBA sa dotazoval, či je vypracovaná PD na rekonštrukciu niektorých  ciest, 

 - je potrebné zakúpiť fotopascu na cintorín. 
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6. Aktualizácia rozpočtu obce Kračúnovce č. 1 na rok 2019 

 

Aktualizáciu rozpočtu obce Kračúnovce č. 1 na rok 2019 predložila pracovníčka obce p.  

Bindasová. Rozpočet v príjmovej a vo výdavkovej časti sa navýšil o čiastku 24 700,- eur. 

Aktualizácia rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici. Viď. uznesenie OZ: 

 

7. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky 

a konsolidovanej správy k 31. 12. 2017 obce Kračúnovce 

 

Správu nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky  k 31. 12.  

2017 obce Kračúnovce predložila pracovníčka OcÚ p. Bindasová. Správa tvorí prílohu k zá- 

pisnici. Viď. uznesenie OZ. 

 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce Kračúnovce na funkčné obdobie rokov 2019 - 2025 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom voľbu hlavného kontrolóra obce  

Kračúnovce na funkčné obdobie rokov 2019 – 2025. Bola doručená 1 prihláška, ktorá spĺňala 

požadované náležitosti. Poslanci  jednohlasne zvolili za hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa 

Kozáka, bytom Kračúnovce č. 396.  Viď. uznesenie OZ. 

 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 

Písomnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 predložil kontrolór 

obce Mgr. Kozák. Správa tvorí prílohu k zápisnici.  Viď. uznesenie OZ. 

 

10.  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Kračúnovce 

 

Návrh zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Kračúnovce predložil  

predseda komisie finančnej a pre správu obecného majetku Mgr. Tomáš. Prítomní poslanci  

Zásady odmeňovania jednohlasne schválili. Viď. uznesenie OZ. 

             

11. Žiadosť o odkúpenie plechovej zastávky 

 

Starosta obce predložil písomnú žiadosť Poľovníckeho združenia SKALKA Železník  

o odkúpenie  starej plechovej zastávky. Poslanci súhlasili s odpredajom vo výške 5% 

z nadobúdacej ceny zastávky.  

 

12. Rôzne 

 

V bode rôzne bolo prerokované: 

 

- Žiadosť občanov o výstavbu cesty Dzuruš – Kolesár 

-p. Kolesár – od odpredaja pozemku už prešlo pár rokov a zatiaľ sa nič neurobilo,  

navrhuje zvolať jednanie týchto organizácií, ktoré najviac využívajú túto cestu – Lesy   

            SR,  Agroslužby Giraltovce ,  

-Mgr. Hrubá Fečkaninová – súhlasí s  odpredajom pozemku za 1,- euro  + opodstatnené 

náklady: vypracovanie znaleckého posudku, zmena podmienok úverovej zmluvy 

a náklady na vklad do katastra 
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- p. Pavúk – súhlasí s odpredajom pozemku za 1,- euro. Viď. uznesenie OZ. 

 

- Informácia o zmene vývozcu TKO – od 01. 06. 2019 dôjde k zmene vývozcu TKO 

z dôvodu výhodnejšej ceny – KOSIT Košice. 

 

- Informácia o rekonštrukcii multifunčného ihriska – je potrebné prijať podmienky na 

prevádzku ihriska, aby nedochádzalo k poškodeniu. 

 

- Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na festival. 

 

- Informácia o ponuke na odkúpenie stolov a stoličiek od firmy JAMI – ponuku preverí 

finančná komisia . 

 

- Informácia o likvidácii vyradeného majetku. 

 

- Písomná žiadosť Bc. Bosaka o riešenie problémov obci   

-PaedDr. Baran, MBA navrhuje prizvať Bc. Bosaka na jednanie do kancelárie OcÚ  

 a riešiť vzniknuté problémy. Viď. uznesenie OZ. 

 

13. Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

 

     - p. Bartoš – navrhuje zabezpečiť časovač na vypínanie svetla na ihrisku, 

        - informoval o dátume konania festivalu – 30. júna 2019 a oslavy 70. výročia futbalu sa  

          uskutočnia  6. júla 2019 

 

- Mgr. Kušnírová – dotazovala sa, že kto bude zodpovedný za úrazy, ktoré sa stanú na 

ihrisku. 

 

- PaedDr. Baran, MBA – je potrebné overiť či ihrisko je verejné priestranstvo, 

-navrhuje umiestniť senzorové svetlo na schody do telocvične a rozšíriť verejné   

 osvetlenie pri vchode do Domu smútku, 

- -poukazuje na vysoké náklady na spoločnú úradovňu – je potrebné uvažovať 

o zabezpečení nových pracovníkov na úrade a zabezpečiť fungovanie úradu na vlastné 

náklady. 

 

- p.  Talian – navrhuje umiestnenie kamier na viacerých miestach v obci. 

 

- p. Bandžak –  zabezpečiť väčšiu čistotu v Dome nádeje, 

- zabezpečiť opravu príklopu na šachte kanalizácie pri RD súp. č. 397, 

-zabezpečiť schránku na sťažnosti a pripomienky, 

-zabezpečiť vyčistenie potoka TOPOĽA – vyzvať povodie Bodrogu a Hornádu na  

             odstránenie kmeňov stromov v potoku, 

 

14. Záver 

 

Kedže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný  starosta obce  
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poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

         František   M a š l e j 

            starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Bindasová 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  1. Mgr. Jozef Motýľ                                              ...................................... 

 

 

                        2. Michal Boleš                         ......................................   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


