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Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 04. 2017 

 

Prítomní:     1. František                Mašlej 

                2. Jozef                      Bandžak                       

                      3. PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                      4. Mgr. Igor               Diky 

                      5. Stanislav                Goč 

                      6. Mgr. Jozef             Motýľ 

                      7. Ján                         Talian 

                      8. Mgr. Jozef             Tomáš 

 

Viď. prezenčná listina. 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2016/2017 v MŠ a  

 ZŠ    

     5.    Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly na OcÚ Kračúnovce     

     6.    Makulár kroniky 

     7.    Vyhodnotenie zimného vykurovacieho obdobia a údržba MK 

     8.    Návrh VZN č. 2/2017 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené  

             z prostriedkov obce Kračúnovce a dotácie štátu   

      9.    Rôzne 

    10.   Záver 

     

    1. Otvorenie 
  

   Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. František Mašlej, ktorý privítal 

prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

    2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: Mgr. Igor Diky a p. Jozef Bandžak. 

  

4. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2016/2017 v MŠ 

a ZŠ   

 

      Písomnú správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2016/2017 

v MŠ predložila riaditeľka MŠ Mgr. Girmalová.  V súčasnosti MŠ navštevuje 43 detí v dvoch  

 



- 49 - 

 

triedach. Správa tvorí prílohu zápisnice. Riaditeľka MŠ predložila požiadavku na zrušenie 

starých kolotočov a podľa finančných možnosti zabezpečiť certifikované kolotoče. 

 

     Písomnú správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2016/2017 

v ZŠ predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Kušnírová. V súčasnosti ZŠ navštevuje 272 žiakov. Do 1.  

ročníka je nahlásených 23 detí. Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, kde dosahujú vynikajúce 

výsledky. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

5. Správa  hlavného kontrolóra o výsledku kontroly na OcÚ Kračúnovce 

 

      Písomnú správu o prevedenej kontrole dokladov ZO Jednoty dôchodcov predložil 

kontrolór obce Mgr. Kozák.  Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

       Písomnú správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2016 predložil kontrolór obce Mgr. 

Jozef Kozák.  Prijaté uznesenia sa priebežne plnia. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

6. Makulár kroniky 

 

      Písomný návrh makulára kroniky za rok 2016 predložila kronikárka obce p. Miloslava 

Benková.  Starosta obce navrhol doplniť niektoré stavebné akcie v obci. p. Benková mala 

námietky, že nemá dostatok informácií o akciách v obci.  Poslanci majú do 21. 05. 2017 

zaslať pripomienky k makuláru kroniky. Viď uznesenie OZ. 

 

7. Vyhodnotenie zimného vykurovacieho obdobia a údržba MK 

 

      Písomnú správu o vykurovaní budov v správe obce predložil starosta obce. Obec 

zabezpečuje vykurovanie v štyroch budovách. Spotreba plynu za rok 2016 bola 25 471 m3. 

Obec zabezpečuje ja údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, čo pri bohatej nádielke 

snehu v tomto roku nebolo jednoduché. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

8. Návrh VZN č. 2/2017 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené 

z prostriedkov obce Kračúnovce a dotácie štátu 

 

Návrh VZN č. 2/2017 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené 

z prostriedkov obce Kračúnovce a dotácie štátu predložil starosta obce.   Návrh tvorí prílohu 

zápisnice. Viď uznesenie OZ. 

 

9. Rôzne 

        

             V bode rôznom bolo prerokované: 

 

- žiadosť p. Dikyovej o výstavbu oplotenia medzi parcelami  KN č. 485/2, 485/3 a parcelami  

   KN č. 483 a 484/1. Viď uznesenie OZ. p. Dikyová odôvodila svoju žiadosť tým, že každý   

   má nárok na súkromie na svojom pozemku. Dotazovala sa, či nájomníci BD majú  

   predplatené parkovanie pri bytovke.   

   -PaedDr. Baran reagoval na požiadavku, že oplotenie sa malo riešiť už pri výstavbe BD.     

           

-žiadosť p. Kmeca o odkúpenie časti parcely C-KN 665 – E-KN 150 vo výmere cc 50 m2 do  
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  osobného vlastníctva – nesúhlas. Viď uznesenie OZ. 

 

-žiadosť OFK Tatran o zakúpenie novej kosačky – súhlas. Viď uznesenie. 

 

-P. Bandžak navrhuje dôchodcom obce zabezpečiť vstup na zápasy OFK a kultúrne podujatia    

 v obci zdarma. 

 

-p. Dikyová – je potrebné zabezpečiť oplotenie ihriska. 

 

-starosta obce informoval prítomných poslancov: 

 - o výstavbe cesty  

 - o previerka prokuratúry ohľadom vydávania rozhodnutí 

 - o podávaní žiadosti cez projekty 

- o vypracovaní GP  na opravu chodníkov v obci. 

 

-žiadosť p. Kolesára o preplatenie vynaložených nákladov na úpravu terénu – OZ  

 nesúhlasí s cenou na odpredaj – viď uznesenie OZ. 

-p. Goč reagoval na žiadosť p. Kolesára, že on chce iba vrátenie nákladov, ktoré vynaložil na  

úpravu terénu. 

 

-p. Talian – je potrebné rozšíriť MR smerom na Kalnište, nakoľko je tam už viac RD. 

  - upraviť cestu do RD súp. č. 228 po súp. č. 236. 

 

p.Bandžak – navrhuje urobiť nový prieskum ohľadom výstavby vodovodu v obci, pripraviť  

nové anketové  lístky. 

 

-Mgr. Kozák – pripraviť oslavy 670. výročia vzniku obce. 

 

-p. Benková – je potrebné dôslednejšie zabezpečiť vedenie internetovej stránky obce. 

 

-p. Dikyová – častejšie aktualizovať internetovú stránku obce a zverejňovať pozvánky na  

 akcie v obci. 

                           

10. Záver 

 

     Kedže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

     

   

 

            

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

          

                František Mašlej 

           starosta obce 

 

 

 


