
Návrhna formuláciuuznesení:

1 Obecné zastupiterstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry vo
Vranove nad Toprou podra § 28 ods. 1 zákona c. 153/2001 Z.z. zo dna 12.10.2016 c. Pd

86/16/7713-6. Stotožnuje sa s vyjadrením hlavného kontrolóra obce Nižný Krucov zo dna

5.12.2016 (ktoré bolo predložené Okresnej prokuratúre vo Vranove nad Toprou)

k predmetnému upozorneniu, z dôvodov tam uvedených pokladá toto upozornenie za

nedôvodné a žiada prokurátora, aby svoje upozornenie vzal spät.

2 Obecné zastupiterstvo berie na vedomie protest prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov

nad Toprou podra § 23 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona c. 153/2001 Z.z. zo dna 27.10.2016 císlo

Pd/89/16/7713-5 proti Štatútu obce NižnýKrucovzo dna 4.12.2008.

3 Obecné zastupiterstvo ukladá obecnému úradu obce Nižný Krucov bezodkladne zaslat
poslancom obecného zastupiterstva na ich e-mailové adresy aktuálne znenie Štatútu obce

Nižnt Krucovzo dna 4.12.2008 a zaradit rokovanie o proteste prokurátora zo dna 27.10.2016
císlo Pd/89/16/7713-5 proti Štatútu obce NižnýKrucovzo dna 4.12.2008 do návrhu programu

na najbližšiezasadnutie obecného zastupiterstva obce NižnýKrucov.
Hlasovanie:

Za:
Proti:

Zdržalsa:

Uznesenie bolo/nebolo prijaté

4 Obecné zastupiterstvo berie na vedomie protest prokurátora Okresnej prokuratúry vo

Vranove nad Toprou podra § 23 ods. 1 a § 25 zákona c. 153/2001 Z.z.o dna 27.10.2016 proti

Rokovaciemu poriadku obecného zastupiterstva Nižný Krucov zo dna 27.8.2010 a tomuto
protestu nevyhovuje.

5 Obecné zastu piterstvo ukladá obecnému úradu obce Nižný Krucov, spracovat

analýzuv súcasnej dobe platného rokovacieho poriadku obecného zastupiterstva NižnýKrucov

v zmysle nedostatkov vytýkaných mu zo strany okresnej prokuratúry a túto analýzu spolu

s návrhom na riešenie predložit na najbližšie zasadnutie obecného zastupiterstva
a v dostatocnom casovom predstihu pred týmto zasadnutím ju dorucitposlancom obecného
zastupiterstva a hlavnému kontrolórovi obce.
Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržalsa:

Uznesenie bolo/nebolo prijaté

6 Obecné zastupiterstvo ukladá obecnému úradu bezodkladne zaslat zápisnicu zo ......
zasadnutiaobecného zastupiterstvaobce NižnýKrucovspolus uzneseniamina nom prijatých
OkresAejprokuratúrevoVranovenadToprou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalsa:

Uzneseniebolo/neboloprijaté



7 Obecné zastupiterstvo vyjadruje nespokojnost s prácou obecného úradu pod vedením
starostky obce a žiada starostku obce o zjednanie nápravy.
Hlasovanie:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo/nebolo prijaté

Návrhová komi:


