
ZÁPISNICA

zo 17. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna
13.01. 2017 v zasadacke OCÚNižný Krucov

Prítomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 17.00 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. Dodatok c.l k Rokovaciemu poriadku.
6. Urcenie správcu domu smútku.
7. Návrh plánu kontrolnej cinnosti na l.polrok 2017.
8. NáV'rhna 2. rozpoctové opatrenie rozpoctu obce Nižný Krucov za rok 2016.
9. Návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017.
10. Správa k právnym službám obce Nižný Krucov.
11.Diskusia.
12.Záver.

K bodu c. 1 Schválenie návrhu pr02ramu.
Poslanec M. Rybarcák navrhuje 3. bod presunút do diskusie. Poslanec J. Hermanovský s tým
nesúhlasí, chce aby bol3.bod prerokovaný ked na rokovanie OZ dôjdu investori.
Poslanec Ján Caraba navrhuje k bodu c. 5 chce doplnit, schválenie Rokovacieho poriadku.
Poslanec Ján Caraba navrhuje zmenit bod c.8 na 2. Návrh na 1. rozpoctové opatrenie
rozpoctu obce Nižný Krucov.

Hlasovanie za návrh poslanca Mareka Rybarcáka:
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Hlasovanie za návrh poslanca Jána Hermanovského:
Za hlasovali: Ján Hermanovský
Proti: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Zdržal sa: O
Návrh nebol prijatý

1. Schválenie návrhu programu.
2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Dodatok c.l k Rokovaciemu poriadku, schválenie Rokovacieho poriadku
5. Urcenie správcu domu smútku.
6. Návrh plánu kontrolnej cinnosti na l.polrok 2017.
7. 2. návrh na 1. rozpoctové opatrenie rozpoctu obce Nižný Krucov za rok 2016.
8. Návrh na schválenie rozpoctu obce na rok 2017.
9. Správak právnymslužbámobceNižnýKrucov.
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10.Diskusia, výstavba bytov bežného štandardu v obci Nižný Krucov.
11.Záver.

Hlasovanie

Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

K bodu c.2 Urcenie overovatel'ov. návrhovei komisie a zapisovatel'ov.

Zasadnutie Obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hermanovská. Následne po tom privítala starostka obce pracovnícky OCÚp. Ivanu Vacelovú
a p. Zuzanu Boršcovú Žipajovúa ostatných prítomných hostí. Konštatovala, že sú prítomní
poslanci: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský a hlavný kontrolór
obce Bartolomej Marcincin. Poslanec Pavel Gedor neprítomný. Na základe prítomnosti
starostka obce skonštatovala, že sme uznášania schopný. Za overovatelov bol urcený p. Ján
Hermanovský a Marek Rybarcák . Návrhová komisia: Pavol Kalman a Ján Caraba . Za
zapisovatela bola schválená na notebooku p. Ivana Vacelová a do zošita p. Zuzana Boršcová
Žipajová.

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

K bodu c. 3 Kontrola plnenia uznesení.
Starostka obce precítala uznesenia, ktoré podpísala a sistovala. Poslanec Ján Caraba pochválil
pani starostku obce, že im zaslala uznesenia.
HK hovorí, že nebola zverejnená zápisnica ani uznesenia zo zasadnutia zo dna 23.08.2016.
Nebola zverejnená ani zvuková nahrávka z minulého zasadnutia OZ. Poslanec Ján Caraba
predkladá k zápisnici ako prílohu c.l Návrh na formuláciu uznesení.

Hlasovanie k bodu c.3
Uznesenie c.3/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie cA/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

2



Uznesnie c.S/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.6/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: G
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.7/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.8/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.9/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.l0/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák, Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: O
Zdržal sa: Ján Hermanovský
Návrh bol prijatý
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Uznesnie c.11/20l7

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák.,Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý

Uznesnie c.12/20 17

Hlasovanie
Za hlasovali: Marek Rybarcák.,Pavol Kalman, Ján Caraba
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol.prijatý

K bodu c.4 Dodatok c.l k Rokovaciemu Doriadku.Schválenie Rokovacieho Doriadku.

Starostka obce hovorí, že jej Dodatok k Rokovaciemu poriadku zaslala právnicka JUDr. Beáta
Krausová a že ho následne preposlala poslancom OZ. Poslanec Marek Rybarcák.poslal e-
mailom zmeny, ktoré navrhujú poslanci OZ zmenit v Rpkovacom poriadku. Starostka obce
prikladá k zápisnici pripomienky k Návrhu Dodatku k Rokovaciemu poriadku. Ján
Hermanovský hovorí, že by mal platit ten Dodatok k Rokovaciemu poriadku, ktorý nvrhla
právnicka JUDR. Beáta Krausová.

Návrh na uznesenie k bodu cA Dodatok k Rokovaciemu poriadku, ktorý doplnili poslanci OZ

Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.,
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu c. 4 Dodatok k Rokovaciemu poriadku, ktorý zaslala právnicka
obce Nižný Krucov

Za: Ján Hermanovský
Proti: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
Zdržal sa: O
Návrh nebol prijatý
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K bodu c. 5 Urcenie surávcu domu smútku.
Starostka obce hovorí, že správcom domu smútku bol Ján Marcincin. Poslanci OZ navrhujú,
aby sa na obecnú tabulu vyvesil oznam a aby sa vyhlásilo v miestnom rozhlase, že obec hladá
správcu domu smútku. Poslanec Ján Hermanovský navrhuje aby správca domu smútku dostal
paušálnu odmenu SOt/mesiac.

Návrh na uznesenie k bodu C.S
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa : O

K bodu c. 6 Návrh ulánu kontrolnei cinnostina 1. uolrok 2017.

Tento bod bol presunutý zo 16. zasadnutia OZ zo dna 16.12.2016. HK obce precítal Návrh
plánu kontrolnej cinnosti na 1. polrok 2017.

Návrh na uznesenie k bodu c.6:
Hlasovanie:

Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák,
Proti: Ján Hermanovský
Zdržal sa : O
Návrh bol prijatý.

K bodu c. 7 2. Návrh na 1. roz octové o atrenie roz octu obce Nižn' Krucov za rok
2016.
Tentobodbol presunutýzo 16.zasadnutiaOZzo dna 16.12.2016.

Návrh na uznesenie k bodu C.7:
Hlasovanie
Za: Ján Hermanovský
Proti: Ján Caraba, Marek Rybarcák, Pavol Kalman.
Zdržal sa : O
Návrh nebol prijatý.

K bodu c. 8 Návrh na schválenie rozuoctu obce na rok 2017.
Tento bod bol preložený zo 16.zasadnutia OZ zo dna 16.12.2016. Tento bod sa presúva na
najbližšie zasadnutie OZ.

Návrh na uznesenie k bodu C.8
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. 9 Soráva k orávnvm službám.
HKobcea poslanciOZ sa vyjadrilik správek právnymslužbámJUDr.BeatyKrausovej.

K bodu c.IO Diskusia. VÝstavba bvtov bežného štandardu v obci Nižný Krucov.

Starostka obce privítala p. Kandráca a p. Ing. Urama. Poslanec Caraba hovorí, že rok platilo
uznesnie, preco sa nic nerobí s bytovkami. P. Ing. Uram hovorí, že sme sa stretli
s projektantom a dojednali sme podmienky kúpy pozemku. Hned sme zacali pracovat. HK
obce hovorí, že sme sa na zasadnutí OZ dohodli o výške nájmu a zmluve, inicioval som to
viackrát a nikto nic nekonal. HK obce sa pýta starostky obce preco sa nekonalo žiadne
stretnutie, ktoré sme s poslancami OZ iniciovali. P. Ing. Uram hovorí, že peniaze nepôjdu cez
obec sú preplatené priamo investorovi Podmienky financovania sú také, aké boli nic sa
nezmenilo. HK obce hovorí, že zmluvy o budúcich zmluvách schvaluje OZ. Starostka obce
hovorí, že Zmluvy o budúcich zmluvách poslanci OZ nemôžu vidiet, lebo sú tam osobné
údaje žiadatelov. Starostka obce precítala zoznam žiadatelov o byty. Poslanec OZ Ján Caraba
navrhuje, ci sa môžu skontaktovat s ludmi, ktorí podpísali zmluvy. P. Ing. Uram hovorí, že
koncom marca 2017 sa môže stavat. Podklady ohladom bytoviek sme poslali obci Nižný
Krucov. Poslanec Ján Caraba žiada od starostky obce podklady k tomuto projektu.

Návrh na uznesenie v bode Diskusia k výstavbe bytov bežného štandardu v obci Niný Kruco,
že sa bude konat OZ k tomuto bodu dna 24.2.2017 a že na tomto OZ poslanci schvália ale
neschvália výstavbu bytov bežného štandardu v obci Nižný Krucov, s tým že starostka obce
im poskytne požadované podklady k tomuto bodu programu.

Hlasovanie

Za hlasovali: Marek Rybarcák,~PavolKalman, Ján Caraba, Ján Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa: O

Návrh bol prijatý

K bodu c.ll Záver

V závere starostka obce podakovala prítomným za úcast a zasadnutie o 19:30 hod. ukoncila.

Zapísal:

.............................................. Overovatelia: .....................................

Zuzana Boršcová Žipajová Marek Rybarcák

.............................................. ......................................
Ivana Vacelová Ján Hermanovský
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Návrhová komisia:
Pavol Kalman

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

................................................
Ján Caraba

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

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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K bodu -Kontrola plnenia uznesení

Návrh na formuláciu uznesení.

Prijat uznesenie c. ~ J Ici()ft
A: Ukladá

Obecnému úradu zverejnit zápisnicu a uznesenia zo zasadania OZkonaného dna
23.8.2016.
Hlasovanie:

Za: )
Proti: .1

Zdržalsa:-O

Prijat uznesenie c~ 4/.fôii
A: Ukladá --f, .

Obecnému úradu oppávit nesprávne uvedené dátumy v písomnom vyhotovení
/

uznesenia c.34/2016 a c.40/2016 a to tak, že nesprávne uvedený dátum 14.10.2016

nahradit správnym dátumom 12.10.2016 a nesprávne uvedené dátumy 31.10.2016
nahradit správnym dátumom 27.10.2016.
Hlasovanie:

Za: .3
Proti: .-1

Zdržalsa:'D

Prijat uznesenie c. '/!jj}J:T S-/ léJlr
A: Žiada

Starostku obce, aby doh liadia na to, aby obecný úrad písomne vyhotovoval uznesenia
s takým obsahom ako boli schvalované mr OZ.
Hlasovanie:

Za:3
Proti:1

Zdržalsa: O

Prijat uznesenie c.~ t f,iC1~

A: Potvrdzuje
Uznesenie c.36/2016

Obecné zastupitelstvo schvaluje harmonogram zasadnutí OZna rok 2017.
Hlasovanie:
Za; :)
Proti:1
Zdržal sa: O ,



T

Prijat uznesenie c.5/2017
A: Potvrdzuje
Uznesenie c.40/2016 v znení uvedenom v návrhu na formuláciu uznesení schválenom

na zasadaní OZkonanom 16.12.2016, ktorý bol aj prílohou zápisnice.

Uvedený text: Obecné zastupitelstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora
Okresnej prokuratúry vo Vranove nad Toplou podla § 28 ods. 1 zákona c. 153/2001 Z.z.

zo dna 12.10.2016 c. PD86/16/7713-6. Stotožnuje sa s vyjadrením hlavného kontrolóra

obce NižnýKrucovzo dna 5.12.2016 (ktoré bolo predložené Okresnej prokuratúre vo

Vranove nad Toplou) k predmetnému upozorneniu, z dôvodov tam uvedených pokladá

toto upozornenie za nedôvodné a žiada prokurátora, aby svoje upozornenie vzalspät.
Hlasovanie:

Za: .3
Proti:/}

Zdržalsa: O 6>
Prijat uznesenie c. ~/2017

A: Potvrdzuje
Uznesenie c.41/2016.

Obecné zastupitelstvo ukladá obecnému úradu obce NižnýKrucovbezodkladne zaslat

poslancom obecného zastupitelstva na ich e-mailové<adresy aktuálne znenie Štatútu

obce NižnýKrucovzo 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 najbližšie zasadnutie obecného zastupitelstva obce NižnýKrucov.
Hlasovanie:
Za: ..:3

Proti:'~

Zdržalsa:O 9
Prijat uznesenie c.f/2017

A: Potvrdzuje

Uznesenie c.42/2016.

Obecné zastupitel'stvo berie na vedomie protest prokurátora Okresnej prokuratúry vo,

Vranove nad Toplou podla § 23 ods. 1 a § 25 zákona c. 153/2001 Z.z.o dna 27.10.2016

proti Rokovaciemu poriadku obecného zastupitelstva Nižný Krucov zo dna 27.8.2010
a tomuto protestu nevyhovuje.
Hlasovanie:

Za:.J
Proti:-"1

Zdržal sa: O J
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Prijat uznesenie c. '/2017

A: Potvrdzuje

Uznesenie c.44/2016.

Obecné zastupitelstvo ukladá obecnému úradu bezodkladne zaslat zápisnicu zo 16.

zasadnutia obecného zastupitelstva obce Nižný Krucov spolu s uzneseniami na nom

prijatých Okresnej prokuratúre vo Vranove nad Toplou.
Hlasovanie:

Za:.J

Proti: O ~

Zdržalsa:.1 11
Prijat uznesenie c.$/2017
A: Potvrdzuje
Uznesenie c.45/2016.

Obecné zastupitelstvo vyjadruje nespokojnost s prácou obecného úradu pod vedením

starostky obce a žiada starostku obce o zjednanie nápravy.
Hlasovanie:

Za: .5
Proti: 1

Zdržalsa: O '\2-
Prijat uznesenie c. tG/2017
A: Poveruje

Hlavného kontrolóra Bartolomeja Marcincina podaním podnetu Krajskejprokuratúre

v Prešove vo veci prešetrenia postupu pro-kurátorkyJUDr.Justíny Kmetovej pri

upozornení prokurátora zo dna 12.10.2016- spis.zn. PD86/16/7713-6.
Hlasovanie:

Za: .3
Proti: /1

Zdržalsa:O



Mgr. Vladimíra Hermanovská
Starostka Obce Nižný Krucov

Nižn'lÍ Krucov 42,09301 Vranov nad Tovlou

PRIPOMIENKY K NÁVRHU ROKOVACIEHO PORIADKU

Obecneno zastupitelstva ObceNižný Krucov

1/ Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupitelstva Obce Nižný Krucov akceptuje všetky

námietky Okresnej prokuratúry Vranov nad Toplou uvedené v Proteste prokurátora podla § 23 ods. 1 a § 25

zák. c. 153/2g01 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti rokovaciemu poriadku Obecného

zastupitelstva Nižný Krucov sp. zn. Pd 88/16/7713-5 zo dna 27.10.2016.

Uznesenie Obecného zastupitelstva Obce Nižný Krucov c. 42/2016, ktorým nebolo vyhovené

uvedenému protestu prokurátoraje nedôvodné.

Z uvedeného dôvodu n a v r h uje m:

- zrušit Uznesenie Obecnéhozastupitelstva Obce Nižný Krucov c. 42/2016 prijaté na 16.
zasadnutí obecného zastupitelstva dna 16.12.2016

- prijat uznesenie, ktorým Obecné zastupitelstvo Obce Nižný Krucov vyhovuje Protestu
prokurátora podla § 23 ods.. 1 a § 25 zák. c. 153/2001 Z.z. o pÝokuratúre v znení neskorších predpisov proti

rokovaciemu poriadku Obecného zastupitelstva Nižný Krucov sp. zn. Pd 88/16/7713-5 zo dna 27.10.2016.

2/ Zámena slov "rokovanie" za "zasadnutie", skratky" VZN" za "všeobecne záväzné nariadenie",
"plán práce" za "harmonogram zasadnutí" sú len kozmetické zmeny.

3/ § 5 Zvolávanie zasadnutí obecného zastupitelstva odsek 2 - Uloženie povinnosti starostovi obce
zvolat zasadnutie obecného zastupitelstva vždy do dvoch mesiacov od prijatia uznesenia, ktorého výkon
starosta pozastavil je zbytocné z toho dôvodu, že podla harmogramu zasadnutí na rok 2017 obecné

zastupitelstvo bude zasadat každý mesiac. Navrhujem uvedené vypustit.

4/ § 12 Uznesenia obecného zastupitelstva odsek 9 -

- zverejnovanie uznesení, ktorých výkon bol starostom pozastavený s poznámkou o pozastavení
výkonu uznesení je nezmyslené z dôvodu, že uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený je nepodpísané.
Tým sa výrazne líši od uznesení, ktorých výkon nebol pozastavený. Uvádzanie poznámky preto navrhujem
vypustit. Uvedené ustanovenie rokovaciehoporiadku zvyšuje byrokraciu.

- s dorucovaním všetkých uznesení poslancom obecného zastupitelstva do 10 dní od ich prijatia

nesúhlasím, uznesenia sú zverejnované aj na webovej stránke obce a preto každý poslanec kliknutím na

webovú stránku získa prehlad o všetkých uzneseniach obecného zastupitelstva. Uvedené ustanovenie
rokovaciehoporiadku zvyšuje byrokraciu.



5/ § 14 Zaznamenávanie rokovania -

- nesúhlasím s tým, aby starosta obce nepodpisoval zápisnicu zo zasadnutia obecného
zastupitelstva. Môže nastat situácia, že overovatelia zápisnicu neoveria (napr. nestihnú termín medzi tretím

a siedmym dnom po termíne zasadnutia) a obsah zápisnice zostane výlucne na zapisovatelovi. Je potrebné,

aby zápisnica bola vždy podpisovaná najmenej 2 osobami. Starosta, ktorý vedie zasadnutie by mal zápisnicu

aj podpisovat. Navrhujem poslednú vetu odseku 1 v § 14 doplnit textom" a starosta obce."

- nesúhlasím s tennínom vyhotovenia zápisnice do 3 dní odo dna termínu zasadnutia obecného

zastupitelstva. Navrhujem po dvojrocných skúsenostiach s cinnostou obecného zastupitelstva a hlavného
kontrolóra obce uviest termín vyhotovenia zápisnice "ihned po skoncení zasadnutia obecného
zastupitelstva ".

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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