ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna
24.02. 2017 v zasadacke OCÚNižný Krucov
Prítomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 17.30 hod.
Program:
1. Schválenie návrhu programu.
2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
3. Výstavba bytov bežného štandardu v obci Nižný Krucov
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie financných prostriedkov na Den matiek, Družba obcí Krucov, Úcta k
starším.
6. 690. výrocie obce Nižný Krucov - schválenie financných prostriedkov na obecné
oslavy.
7. Žiadost' riaditelky Materskej školy.
8. Kopanie hrobov - urcenie hrobárov z obce a schválenie financných prostriedkov.
9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Štatútu obce Nižný Krucov zo dna 27.10.2016
sp. zn. Pd 89/16/7713-5.
10.Návrh na 2.rozpoctové opatrenie, ktoré predložili poslanci OZ a HK obce.
11. Rozpocet obce na rok 2017
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladá starostka obce
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ a HK
obce
12. Diskusia.
13.Záver.

K bodu c. 1 Schválenienávrhu pr02;ramu.
Poslanec Ján Caraba chce spojit' bod 5.- Schválenie financných prostriedkov na Den matiek,
Družba obcí Krucov, Úcta k starším a bod 6.- 69/J. výrocie obce Nižný Krucov - schválenie
financných prostriedkov na obecné oslavy s bodom 11- Rozpocet obce na rok 2017
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladá starostka obce
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ a HK
obce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválenie návrhu programu.
Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
Výstavba bytov bežného štandardu v obci Nižný Krucov
Kontrola plnenia uznesení.
Žiadost' riaditelky Materskej školy.
Kopanie hrobov - urcenie hrobárov z obce a schválenie financných prostriedkov.
Prerokovanie protestu prokurátora proti Štatútu obce Nižný Krucov zo dna
27.10.2016 sp. zn. Pd 89/16/7713-5.

8. Návrh na 2.rozpoctové opatrenie, k:oré predložili janci

OZ

\T o:ce.

9. Rozpocet obce na rok 2017
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladá starostka obce
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ a HK
obce
Schválenie financných prostriedkov na Den matiek, Družba obcí Krucov, Úcta k
starším.
690. výrocie obce Nižný Krucov - schválenie financných prostriedkov na obecné
oslavy
10. Diskusia.
11. Záver.

Návrh na uznesenie k bodu c.l
Hlasovanie
Za hlasov,!li:Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba, Ján Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.
K bodu c.2 Urcenie overovateI'ov. návrhovei komisie a zauisovatel'ov.
Zasadnutie Obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra

Hermanovská.Následnepo tom privítalastarostkaobce pracovníckyOCÚp. IvanuVacelovú
a p. Zuzanu Boršcovú Žipajovú a ostatných prítomných hostí. Konštatovala, že sú prítomní
poslanci: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský a hlavný kontrolór
obce Bartolomej Marcincin. Poslanec OZ Pavel Gedor je neprítomný, neospravedlnil sa. Na
základe prítomnosti starostka obce skonštatovala, Že sme uznášania schopný. Za
overovatelov Ján Caraba a Pavol Kalman. Návrhová komisia: p. Marek Rybarcák a Ján
Hermanovský. Za zapisovatela bola schválená na notebooku p. Ivana Vacelová a do zošita
p. Zuzana Boršcová Žipajová. ~
Návrh na uznesenie k bodu c.2
Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: O
.
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

K bodu c. 3 VÝstavba bytov bežného štandardu v obci Nižný Krucov.
Starostka obce odovzdala dna 17.2.2017 žiadosti o udelenie bytov poslancovi Jánovi Carabovi
a HK obce Bartolomejovi Marcincinovi. Poslanec OZ Marek Rybarcák hovorí, že starostka
obce im odovzdala žiadosti bez podpisov. Jediná, ktorá mi odovzdala podklady bola Martina
Sabolová. Všetci sa zaujímajú najmä o 3-izbové byty. Má vôbec zmysel o tomto bode
rokovat? Starostka obce hovorí, že žiadosti ste si žiadali o 5 minút 12. Bytovky idú mimo
rozpoctu obce. Mali sme viac ako 60 žiadostí. Poslanec Ján Caraba bol som po žiadosti a
poslal som starostke e-mail, že si žiadam dokumenty 2 dni predtým. Poslanec OZ Pavol
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Kalman hovorí, že nám nejde o dobro ludí. Ide tu len o biznis. Je to odmena pre investora
a provízia pre starostku obce. HK obce hovorí, že je to klamstvo na klamstvo. Všetkým sme
odoslali Zmluvu o budúcej zmluve a všetky podmienky. Od starostky obce sme nedostali
všetky podklady, ktoré sme žiadali.
/
Návrh na uznesenie k bodu c.3
Poslanci OZ poverujú HK obce Bartolomeja Marcincina kontrolou došlých žiadostí na
Obecný úrad do podatelne Obecného úradu. Každá jedna žiadost zapecatená v obálke bude
obsahovat: podpísanú Zmluvu o budúcej zmluve záujemcov o byt a zdokladovanie príjmu do
plnej obsadenosti bytových domov.
Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa:O
Návrh bol prijatý
Poslanec Ján Hermanovský navrhuje, ak bude záujem o všetkých 24 bytov, aby sa výstavba
bytov schválila.
Hlasovanie
Za hlasovali: Ján Hermanovský
Proti: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Zdržal sa:O
Návrh nebol prijatý.
K bodu cA Kontrola plnenia uznesení.
Starostka obce hovorí, že nepodpísala Uznesenia c.3/20l7, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017,
8/2017,9/2017,10/2017,11/2017,12/2017,13/2017,
14/2017, 15/2017, 16/2017,17/2017.
HK obce Bartolomej Marcincin hovorí, že uznesenie c.l0/2017 bolo prelomené. HK obce
navrhuje zrušit uznesenie c. 16/2017 a 17/2017 . Poslanec OZ Ján Caraba prikladá prílohu
návrh na formuláciu uznesení k bodu c. 4 Kontrola plnenia uznesení. K uzneseniu c.13/2017
k bodu B neschvaluje - Ján Hermanovský sa zdržal hlasovania, preto lebo rokovací poriadok,
ktorý zaslala právnicka poslanci OZ doplnili body e), f), g), h). HK obce hovorí, že nemáme
zverejnený harmonogram OZ, ktorý bol schválený uznesením a preco nie sú zverejnené
faktúry za 06/2016 a 7/2016. V roku 2017 sa objavili zmluvy z roku 2015, zákon hovorí, že
nie sú platné. Bola zverejnená zmluva s Ekovision - jedná sa o prenájom pozemku, starostka
obce hovorí, že si to preverí a vyjadrí sa k tomu na dalšom zasadnutí OZ.
K bodu c. 5 Žiadost' riaditel'kv Materskei školv.
Starostka obce navrhuje schválit odmenu 500 Eur v cistom.
Návrh na uznesenie k bodu c. 5
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa : O
Návrh bol prijatý.
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K bodu c. 6 Ko anie hrobov

-

urcenie hrobárov z obce a schválenie financn' ch

Drostriedkov.
Poslanec Ján Caraba hovorí, že obec nemá povinnost sa starat o to. Robil si prieskum
v pohrebníctvach a oni s tým nemajú žiaden problém.
K bodu c.6 na žiadost poslanca OZ Jána Carabu poslanci neprijímajú žiadne uznesenIe.
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák,
Proti: O
Zdržal sa: Ján Hermanovský
Návrh bol prijatý.
K bodu c. 7 Prerokovanie Drotestu Drokurátora Droti Štatútu obce NižnÝ Krucov zo dna
27.10.2016 SD.zn. Pd 89/16/7713-5.
Starostka obce navrhuje: 1. prijat uznesnie, ktorým sa protestu prokurátora sp.zn. Pd
89/16/7713-5 zodna 27.10.2016 vyhoviet, pretože je dôvodný.
2. schválit dodatok c. 1 ku Štatútu obce Nižný Krucov. Uvedené oznámim na Okresmú
prokuratúru
HK obce súhlasí s tým, co navrhla starostka obce.
Návrh na uznesenie k bodu c. 7
Poslanci OZ poverujú Obec Nižný Krucov k vypracovaniu nového Štatútu obce Nižný
Krucov.
Hlasovanie
Za: Ján Caraba, Marek Rybarcák, Pavol Kalman
Proti:
Zdržal sa : J8n Hermanovský
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu C.8
OZ ruší návrh na 2. rozpoctové opatrenie, ktoré predložili poslanci OZ.
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa : O
Návrh bol/nebol prijatý
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K bodu c. 9 Rozpocet obce na rok 2017
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladá starostka obce
návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ a
HK obce
Schválenie financných prostriedkov na Den matiek, Družba obcí Krucov,
Úcta k starším.
690. výrocie obce Nižný Krucov - schválenie financných prostriedkov na
obecné oslavy
HK obce hovorí, že sa nemôže vyjadrit k rozpoctu obce 2017, lebo nebolo schválené 2.
rozpoctové opatrenie. HK obce dáva návrh, aby sa rozpocet uvádzal iba na 1 rok.
Návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladá starostka obce
Hlasovanie:
Za: Ján Hennanovský
Proti: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák
Zdržal sa : O
Návrh nebol prijatý.
Návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ
Návrh na uznesenie
Na návrh Jána Carabu poslanci OZ schval'ujú prijat rozpocet formou jednorocného rozpoctu
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák
Proti: O
Zdržal sa: Ján Hermanovský
Návrh bol prijatý.
Návrh na uznesenie
Návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017 predkladajú poslanci OZ a poslanci OZ
navrhujú opravit položku kultúrne služby na 5.050 Eur a ubrat túto sumu z položky Cestná
doprava.
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa : O
Návrh bol prijatý.
K bodu c.l0 Diskusia.
MVDr. Luboš Jakubcin sa pýta na Internet od UPC a Zmluvu s Mestom Vranov nad Toplou
oW'adomCVC. Pracovnícka OCÚZuzana Boršcová Žipajová žiadala od poslancov OZ názvy
zdravotných poistovní, aby ich mohla prihlásit do príslušnej zdravotnej poistovne. Pán
Jaroslav Marcincin sa pýta ci má obec z coho platit právnicku.
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K bodu c.ll Záver
V závere starostka obce podakovala prítomným za úcast a zasadnutie o 20.30 hod. ukoncila.
Zapísal:
Overovatelia:

'ž~'~~j~~;;"

Al:edMJ'

:II..q.~.............................

Ivana Vacelová

Návrhová komisia: ..............................................
Ján Hermanovský

~

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

Mt~kR;b~~ák

(
Mgr. Vladimíra Hermano;vská
starostka obce
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