ZÁPISNICA
z verejnej schôdze občanov Nižného Kručova konanej dňa 10.4. 2015 na Obecnom
úrade v Nižnom Kručove k chodníkom v Nižnom Kručove v smere od p. Pankucha po
p. Hudáka od začiatku po koniec katastra obce Nižný Kručov.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok o 18.00 hod.
Zastúpenie poslancov obecného zastupiteľstva:
Marek Rybarčák (zástupca) – ospravedlnený
Ján Čaraba – prítomný na verejnej schôdzi
Pavol Kamlan - prítomný na verejnej schôdzi
Ján Hermanovský – ospravedlnený
Pavel Gedor – neprítomný na verejnej schôdzi
Program:
1. Chodníky v Nižnom Kručove v smere od p. Pankucha po p. Hudáka od začiatku po koniec
katastra obce Nižný Kručov.
K bodu č. 1
Verejnú schôdzu otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra Hermanovská. Starostka
obce privítala spoluobčanov a Ing. Ľubomíra Hrabčáka, projektanta a informovala ich
o programe verejnej schôdze. Povedala, že obec Nižný Kručov má od r.2008 vypracovaný
projekt na chodník po obci po oboch stranách, ktorý bude treba projektantom Ing. Ľubomírom
Hrabčákom dopracovať na podmienky podania žiadosti z PRV. Plánuje sa chodník
v priekopách od p. Tömöriovej Marcely po p. Chmeľovkého Kvetoslava, potom prechod na
druhú stranu a v priekope smerom až po p. Pankucha.
Následne odovzdala slovo Ing. Ľubomírovi Hrabčákovi. Projektant podal občanom základné
informácie o výstavbe chodníka v obci po jednej strane v priekopách rúry 300-400 mm,
chodník minimálnej šírky 1,5 m vjazd do rodinných domov bude urobený, maximálne
finančné prostriedky z EÚ 300 000 Eur s DPH, smer do Vranov n.T. – náučný chodník pre
peších, ukončenie pred Vranovom n.T. Po ľavej strane od Vranova n.T. sú plytko inžinierske
siete, priekopy sú plytké zanesené, rúry by trebalo 20-25 cm prehlbiť. Po druhej strane nie sú
IS, dá sa realizovať lepšie, odtokové mriežky po stranách chodníka kadiaľ bude stekať voda
do rúry, po 50 m musia byť kanalizačné šachty – revízne, aby sa mohli čistiť, systém
odvodnenia z priekop bude zachovaný do odvodňovacích kanálov – podmienky odvodnenia
budú dodržané. Vybudovaním chodníka za zabezpečí ochrana chodcov, zveľadí sa obec
- Ján Janočko, s.č.65
Akým systémom budú robené vjazdy?
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Buď sa sklopí zníži chodník v mieste vjazdu – sklopený chodník, alebo nábehový obrubník.
- Milan Jakubičin, s.č. 98
40 cm rúra nestačí, aspoň 60 cm musí byť v záplavovej časti od p. Kovaľa Michala po p.
Milana Jakubčina.
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- Jaroslav Marcinčin, s.č.112
Bude obec spolufinancovať výstavbu chodníka z vlastných zdrojov?
Odpovedá Ing.Ľubomír Hrabčák:
Nie ide o 100 % financovanie z EÚ.
Odpovedá starostka obce:
Projekt je z r. 2008, je starý, musí ho projektant dopracovať cca 1200 Eur, bude náklad obce.
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Cena projektu je z rozpočtovaných nákladov . Z 300 000 Eur to je 3-4 % cenníková cena.
Keď vyjde projekt z fondov cenníková cena sa preplatí – bude to oprávnený náklad.
- Jaroslav Marcinčin, s.č.112
Táto schôdza je teda o tom, čo by sme chceli, lebo projekt nemusí vyjsť. Nevieme to.
Odpovedá starostka obce:
Áno, aké máte iné návrhy?
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Chodník smerom do Vranova n.T. vysvahujeme svah, urobí sa násyp a zhutní sa.
- starostka obce
Či musia tam byť rúry – smer do Vranova n.T.?
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Nie, od p. Michala Mikloša po Vranov n.T. tam , kde je pole, tam rúry netreba.
- Štefan Čaraba s.č. 8
K krajnici kadiaľ má byť chodník je diaľkový kábel, okolo plota je plyn, keď sa dvihne voda
v zadnom kanály, voda do obce priteká.
Odpovedá starostka obce:
Spodnú vodu vyrieši aj kanalizácia, ale takáto situácia nastala len raz a to keď k nám prišla
cez Topľu storočná voda.
- Pavol Kalman, s.č. 11
Z Tople tlačí vodu cez kanál Super.
Odpovedá starostka:
Hydromeliorácie š.p. budú čistiť v r. 2015 kanály.
-Jaroslav Marcinčin, s.č.112
Či budeme mať súhlasné stanovisko všetkých občanov, ktorých sa chodník bude týkať?
Odpovedá starostka:
Prečo od občanov, priekopy nie sú majetkom občanov, ale PSK. Obec bude odkupovať za
1 Eur od SÚC priekopy. Nemôžeme žiadať súhlas od občanov – nevlastnia priekopy. PSK
bude schvaľovať odpredaj aj na ich zastupiteľstve.
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- Jaroslav Marcinčin, s.č.112
Priemer rúry netreba zanedbať.
- Ján Janočko, s.č. 65
Zadné kanály sú zanesené.
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Priemer rúry prepočíta a po konzultácii so starostkou a s geodetom navrhne potrebný priemer
rúry. Rúry budú tiež vyspádované.
- Štefan Čaraba, s.č.8
Čie sú vstupy, keď priekopy sú vo vlastníctve PSK? Rozbijú sa občanom vstupy?
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Vstupy do domov upravia.
- Milan Jakubčin, s.č. 98
Rúry môžu byť rôzne 40,50,60 cm – každých 25 m dať revíznu šachtu.
- Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Podľa normy každých 50 m revízna šachta má byť.
- Pavol Kalman s č. 11
Pýta sa či budú chráničky na prípojky vody.
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák:
Keď sa nejaká obnaží, dá sa do chráničky.
- Ján Čaraba, s.č. 9
Veľkosť rúry má za následok aj cenu?
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák::
Áno.
- Ján Čaraba, s.č.9
Vieme dať väčšie rúry 60 cm?
Odpovedá Ing.Ľubomír Hrabčák::
60 cm rúry to predražia, či sa vojdeme do rozpoču?
- Milan Jakubčin, s.č.98
Od p. Michala Kovaľa po neho zatápa pri veľkej vode.
- Štefan Čaraba, s.č.8
Finančné prostriedky z EÚ sú ovplyvnené tým, že chodník musí byť až do Vranova n.T.? Na
poľnohospodársku pôdu je to zbytočné, chodia tam traktory, chodník zničia, budú musieť byť
opravy.
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Odpovedá starostka:
Tam kde je obecný pozemok, tamadiaľ je naplánovaná cesta , lebo aj tak sa tam nachádza
kanalizácia, ČS1, elektrika a vodovod , a je to na zváženie, či urobiť v tejto časti chodník, na
to máme projektanta, on to posúdi.
Odpovedá Ing. Ľubomír Hrabčák::
Posúdim to , poradím sa s geodetom a v spolupráci so starostkou tento úsek vjazdu traktorov
ešte raz prejdeme. Náučný chodník do Vranova n.T., umiestnenie reklam. tabúľ – to je už
podmienka pre opatrenie EÚ.
- Štefan Čaraba, s.č.8
Keď ide o chodník náučný bude to samostatná akcia?
Odpovedá starostka::
Či už to bude chodník náučný, alebo chodník pre peších upravíme ho podľa požiadaviek EÚ,
aby sme dostali do obce financie.
- Juraj Majerník, s.č.21
Keď bude porucha na plyne a chodník za rozoberie, kto bude potom platiť opravu chodníka?
Odpovedá Ing.Ľubomír Hrabčák::
Ak ho plynári pri poruche plynu rozoberú, mali by ho dať do pôvodného stavu.
- Pavol Imrich, s.č. 73
Ako bude riešená strana p. Musáka?
Odpovedá starostka :
Pri realizácii chodníkov sa odtokové rúry napoja do existujúcich kanálov.
- Anna Barátová, s.č. 5
Je sklamaná, že chodník nejde po ich strane a musí priekopu naďalej kosiť. Požiadala Obecný
úrad o kúpu mikrofónu a ozvučenia do domu smútku, keď sú pohreby nie je dobre počuť.
Keď nemá obecný úrad dosť financií, tak sa poskladáme.
-Odpovedá starostka :
Prednesie to na obecnom zastupiteľstve. Informuje , že na dom smútku zakúpil obecný úrad
4 ks stoličiek za 420 Eur pod kríž pre farárov.
Starostka sa pýta, či sú ešte nejaké otázky a po skonštatovaní, že nie sú ,tak kladie otázku
občanom. Je niekto v tejto sále, kto nechce chodníky? Ak je nech sa postaví a povie dôvod,
prečo ich nechce. Na jej otázku sa nikto neprihlásil, preto starostka sa pýta občanov na
verejnej schôdzi ďalej. Vážení občania, môžem to brať za Váš súhlas , že všetci súhlasíte
s výstavbou chodníkov v našej obci? Občania súhlasia.
V závere starostka obce informovala občanov, že dnes je právoplatné rozhodnutie ku
kanalizácii, 17.4.2015 o 18.00 hod. bude verejná schôdza ku kanalizácii za účasti VVS a.s.
závodu Vranov n.T. Zapnú sa čerpadlá a budú sa riešiť poruchy. Do konca apríla 2015 ešte
bude verejná schôdza ku bytovkám. Poslanci na OZ schválili projekt z PRV na okolie domu
smútku z EÚ do 300 000 Eur . Budú sa robiť oporné múry, prístupová cesta k domu smútku,
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parkovisko a okolie DS. Projekty podávame aj na vysokorýchlostný internet alebo na iný
projekt, máme ho sľúbený cez firmu Premier Consulting tiež za finančné prostriedky z PRV
z EÚ.
Na záver sa starostka obce poďakovala všetkým za účasť a verejnú schôdzu ukončila.

Zapísala: Marcinčinová Zuzana
Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
V Nižnom Kručove, dňa 10.4.2015
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