
ZÁPISNICA

z 3. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna
25.3. 2015 v zasadacke OCÚNižný Krucov

Prítomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 17.00 hod.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Urcenia zapisovatela a overovatelov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Odpredaj vodojemu Komárany pre VVS a.s.
5. Program rozvoja vidieka.
6. Schválenie fin. prostriedkov na geometrický plán pre odkúpenie majetku od SÚC.
7. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015.
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, cinností a majetkových pomerov podla ústavného

zákona NR SR c. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona c. 545/2005 Z.z.

9. Úprava platu starostky obce urceného podla zákona NR SR c. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

10. Úprava platu hlavnej kontrolórky obce.
11. Úprava rozpoctu obce za l.štvrtrok 2015.
12. Správa hlavnej kontrolórky.
13. Premiestnenie autobusovej zastávky.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesenia.
16. Záver.

K bodu c. 1 .2. Otvorenie zasadnutia. urcenie zapisovatel'a a overovatel'ov
zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hermanovská. Privítala poslancov a hlavnú kontrolórku p. Margitu Orlíkovú
a pracovnícku OCÚ p. Zuzanu Marcincinovú. Konštatovala, že sú prítomní poslanci:
Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kamian, Marek Rybarcák . Poslanec Ján Hermanovský
sa ospravedlnil. Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala uznášania
schopnost rokovania. Predložila obecnému zastupitelstvu na schválenie program
rokovania.

Za zapisovatela bola schválená Marcincinová Zuzana a za overovatelov zápisnice boli
schválení Pavol Kalman a Pavel Gedor.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

K bodu c.3 Schválenie pro!!ramu zasadnutia.

Na návrh poslancov obecného zastupitelstva boli jednotlivé body programu upravené
následovne.
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1. Otvorenie zasadnutia.
2. Urcenia zapisovatela a overovatelov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015.
5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, cinností a majetkových pomerov podla ústavného

zákona NR SR c. 35712004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona c. 54512005Z.z.

6. Správa hlavnej kontrolórky.
7. Úpravarozpoctuobce- 1.rozpoctovéopatrenie.
8. Program rozvoja vidieka.
9. Schválenie fin. prostriedkov na geometrický plán pre odkúpenie majetku od SÚC.
10. Odpredaj vodojemu Komárany pre VVS a.s.
11. Premiestnenie autobusovej zastávky.
12.Úprava platu starostky obce urceného podla zákona NR SR c. 253/1994 Z.z. o

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
13. Úprava platu hlavnej kontrolórky obce.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Schválenie uznesenia.
17. Záver.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

K bodu cA Harmonol!ram zasadnutí OZ na rok 2015.

Starostka obce dostala mailom od poslanca obecného zastupitelstva Mareka Rybarcáka,
zástupcu starostky plán zasadnutí OZ N.Krucov zá rok 2015.
December 15.12.2014 19:30hod.
Január 9.1.2015 10:30hod.
Február 3.2.2015 19:00hod.
Marec 25.3.2015 17:00 hod.
Apríl 23.4.2015 17:00hod.
Máj 22.5.2015 18:00hod.
Jún 25.6.2015 19:00 hod.
August 27.8.2015 19:00hod.
September 25.9.2015 18:00hod.
Október 28.10.2015 18:30 hod.
November 27.11.2015 17:30hod.
December 17.12.2015 17:00hod.

Poslanci obecného zastupitelstva schvalujú plán zasadnutia OZ Nižný Krucov na rok
2015.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
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K bodu c.5 Oznámenie funkcií. zamestnaní. cinností a majetkovÝch pomerov podl'a
ústavného zákona NR SR c. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri vÝkone
funkcií verejnÝch funkcionárov v znení ústavného zákona c. 545/2005 Z.z.

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupitelstva, že v zmysle ústavného
zákona c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v platnom znení je starostka obce povinná predložit do 31.marca 2015
Oznámenie funkcií, zamestnaní, cinností a majetkových pomerov. Na prevzatie
Oznámenia ju ustanovená komisia, ktorá prevezme z rúk starostky obce toto Oznámenie.
V súlade so zákonom môže byt clenom komisie iba poslanec obecného zastupitelstva,
pricom komisia musí mat aspon troch clenov, tak aby clenom komisie bol jeden zástupca
každej politickej strany a jeden zástupca nezávislých poslancov. Zloženie komisie
schválenej Uznesením C. 1/2014 zo dna 15.12.2014: Pavol Kamlan- predseda, Ján Caraba-
clen, Ján Hermanovský - clen.
Starostka obce odovzdala komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
oznámenie funkcií, zamestnaní, cinností a majetkových pomerov podla ústavného zákona
NR SR c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov za rok 2014. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
vzala oznámenia funkcií za rok 2014 na vedomie.

K bodu c.6 Správa hlavnej kontrolórkv.

Hlavná kontrolórka obce precítala správu o dome smútku v Nižnom Krucove, ktorú vzali
poslanci obecného zastupitelstva na vedomie.
a)Hlavná kontrolórka preverí, podá správu ohladom dodávok potravín pre obec od Jána
Hermanovského.
b) Hlavná kontrolórka preverí a podá správu, ci nebol porušený zákon pri dodávke
projektu na zníženie kriminality v obci, dodávku a šamotnú realizáciu tohto projektu.

K bodu c. 7 Úprava rozpoctu obce - "rozpoctové opatrenie.

Poslanec Pavel Gedor má za úlohu kontaktovat pána Jána Marcincina, s.c.39 za úcelom
spolupráce za fmancnú odmenu.
Položka 637026 Odmeny a príspevky poslancov rušíme, nechávame na nule. Ján
Hermanovský sa k odmenu poslanca vyjadrí na najbližšom zasadnutí OZ, lebo svojej
odmeny na nechce vzdat, lebo sa odmien vzdával pocas pôsobenia poslanca
v predchádzajúcom volebnom období. Poslanci OZ poverujú kontrolórku aby preverila,ci
môžu položku 637026 upravit na nulu, ked sa poslanec nevzdá odmeny. Poslanci
poverujú obecný úrad doložením korešpondencie a iných dokladov k právnym službám.
K pracovným cestám poverujú poslanci OZ starostku obce k vykonávaniu správ
o služobným cestách s tým, že donesie peciatku. Poslanci OZ schvalujú l.rozpoctové
opatrenie.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

K bodu c. 8 Proeram rozvoja vidieka.
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Starostka obce informovala poslancom obecného zastupitelstva o nových výzvach
z programu rozvoja vidieka. Ide o projekty z opatrenia císlo 7 z PRV, konkrétne
vysokorýchlostný internet za 1 Eur, okolie domu smútku, na ktorý treba projekt a všetky
náležitosti k podaniu žiadosti cez PRV, aby sme tieto projekty riešili s firmou Premier
Consulting spol. s.r.o. ako aj cez tento program sa zapojili na programu PRV ohladom
chodníkov. Ku chodníkom žiadajú poslanci o zvolanie verejnej schôdze s konaním
v nedelu. Okolie domu smútku a vysokorýchlostný internet schvalujú.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

K bodu c.9 Schválenie fin. urostriedkov na !!eometrický ulán ure odkúuenie maietku
od SÚc.

Poslanci tento bod presúvajú po verejnej schôdzi.

K bodu c.IO Oduredai vodoiemu Komáranv ure VVS a.s.

Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove schvaluje postup starostky obce Nižný Krucov
vo veci odpredaja vodojemu Komárany pre VVS a.s.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

K bodu c. 11 Premiestnenie autobusovei zastávky.

Poslanci obecného zastupitelstva schvalujú premiestnenie autobusovej zastávky pred
rodinný dom s.cA7.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupitelstva so zákonnou úpravou
platu starostky obce na rok 2015 v zmysle zákona c. 154/2011, ktorým sa mení a dopÍna
zákon NR SR c. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest znení neskorších predpisov:
Výpocet platu starostky obce Nižný Krucov na rok 2015: priemerná mesacná mzda
v hospodárstve SR za rok 2014: 858 Eur
Výpocet platu starostky s poctom obyvatelov do 500:
Základný plat: 858 Eur x 1,49 = 1 278,42 Eur
Celkom: 1 278,42 Eur po zaok. = 1 279 Eur
Poslanci obecného zastupitelstva schvalujú plat starostky obce na rok 2015 vo výške
1 279,00 Eur mesacne. Starostka obce nesúhlasí s platom, ktorý jej poslanci obecného
zastupitelstva schválili, pretože jej plat znížili z 1363 Eur na 1 279 Eur.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
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K bodu c. 13Únrava nlatu hlavnei kontrolórkv obce.

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupitelstva so zákonnou úpravou
platu hlavnej kontrolórkyobce na rok 2015.
Výpocet platu hlavnej kontrolórky obce Nižný Krucov na rok 2015: priemerná mesacná
mzda v hospodárstve SR za rok 2014: 858 Eur
Výpocet platu hlavnej kontrolórky obce s poctom obyvatelov obce do 500:
858 Eur x 1,15 = 986,70 po zaokr. 987 Eur x 0,05 úväzok = 49,35 po zaokr. 50,00 Eur.
Celkom: 50 Eur .
Poslanci obecného zastupitelstva schval'ujú plat hlavnej kOlltrolórky obce na rok 2015 vo
výške 50,00 Eur mesacne ajeho doplatok spätne k 1.1.2015 vo výške 4,00 Eur.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

. .

K bodu c.14 Rôzne.

Starostka obce predložila pred poslancov obecného zastupitelstva na schválenie možnost
zapojenia sa do projektu verejného osvetlenia. Výzva 'Ministerstva hospodárstva SR pre
mestá a obce na modernizáciu osvetlenia. Poslanci obecného zastupitelstva schval'ujú
zapojit sa do projektu na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Nižný Krucov so
spolufinancovanímobce 5%z rozpoctu. l. -.

Hlasovanie:

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.

Obecné zastupitelstvo upozornuje kontrolórku obce na' jej porušenie povinností, že
neupozorniia poslancov na chýbajúce náležitosti schváleného rozpoctu na rok 2015 a to
dané §4 odst.6 zák. 523/2004 Z.z. o rozpoctových pravi~lách verejnej správy.

Obecné zastupitelstvo upozornuje kontrolórku obce riaJ~j porušenie povinností, že jej
plán práce hlavnej kontrolórky neobsahuje údaje o vyv~sení a zvesení na úradnej tabuli,
resp. web stránke obce porušenie §18f odst. 1písm. b zák.369/1990 Zb.

K bodu c. 15 Diskusia.

Starostka obce v diskusii upozornila poslancov, že nebude v budúcnosti poslancom OZ
tolerovat ich natahovanie casu do neskorých nocnýqh hodín k jednotlivým bodom
programu, nakolko starostka má deti, manžel je odce~:tovanýa ~usí sa starat o rodinu,
akoaj o celúdedinuaje už aj tak pokrocilýcas 23.30hod. . .

K bodu c. 16 Schválenie uznesenia

Uznesenie c. 3/2015 bolo poslancami obecného zastupi~eJ:::;~ajednomyselneschválené.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
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K bodu c. 17 Záver.
V závere starostka obce podakovala prítomným za úcast a zasadnutie ukoncila.

Zapísal: .............................................. Overovatelia: ..................................
Zuzana Marcincinová Pavol Kalman

..................................
Pavel Gedor

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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