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Z Á P I S N I C A 
 

zo 4.    zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa  
23.4. 2015 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, začiatok o 17.00 hod. 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
2. Schválenie  programu  zasadnutia. 
3. Zmluva o budúcej zmluve k výstavbe 2 bytových domov bežného štandardu v obci 

Nižný Kručov s firmou GRUND Vranov n.T. s.r.o. 
4. Výstavba chodníkov v obci Nižný Kručov cez PRV 2014-2020. Schválenie 

fin.prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške 1 200 Eur a na  geometrický 
plán pre odkúpenie majetku za 1 Eur od SÚC. 

5. Schválenie ročného plánu obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 
6. Zmena školského obvodu zo sídliska JUH na sídlisko II. Vranov nad Topľou. 
7. Správa hlavnej kontrolórky. 
8. Právna korešpondencia , právne služby, právna analýza obce Nižný Kručov. 
9. Diskusia. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 
 

 
K bodu č. 1    Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra 
Hermanovská. Privítala poslancov, pracovníčku OcÚ p. Zuzanu Marcinčinovú, JUDr. 
Husovského z h&h PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. Košice , verejnosť . Hlavná 
kontrolórka obce p. Margita Orlíková sa ospravedlnila. Konštatovala , že sú prítomní  
poslanci : Ján Čaraba,  , Ján Hermanovský,  Pavol Kamlan, Marek Rybarčák .  Poslanec 
OZ Pavel Gedor neprítomný.Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala 
uznášania schopnosť rokovania. Predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
program rokovania.     
Za zapisovateľa bola schválená Marcinčinová Zuzana a za overovateľov zápisnice boli 
schválení Ján Hermanovský  a Marek Rybarčák. Návrhová komisia pre prípravu 
uznesenia boli schválení Ján Hermanovský a Marek Rybarčák. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján  Čaraba,  , Ján Hermanovský,  Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
 
K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia. 
 
Na návrh poslancov obecného zastupiteľstva boli jednotlivé body programu upravené 
následovne. 
 
Bod. č. 3  poslanci OZ rušia a nahrádzajú ho bodom č. 9 Diskusia. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján  Čaraba,  , Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
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K bodu č.3  Diskusia. 
 

      Vyjadrenie, vysvetlenie JUDr. Husovského  . Firma Grund Vranov n.T.s.r.o. má na  
      vlastnom pozemku zámer postaviť bytový dom. JUDr. Husovský neposudzuje  
      ekonomické, ale právne hľadisko zmluvy a ďalej hovorí: Navrhujem obci takýto postup.  
      Ak dostane obec finančné prostriedky firma Grund Vranov n.T. s.r.o. odpredá bytový  
      dom obci. Bytový dom má byť skolaudovaný, zapísaný v katastri a až tak platiť. Ideálne    
      vinkulačný vklad , alebo notárska úschova. Až keď prejde zápis aj na katastri. Návrh  
     zmluvy predložila firma Grund Vranov n.T. s.r.o. a preto si do zmluvy dala čo chcela. 
      Projekty k výstavbe bytových domov budú s rozpočtom k nahliadnutiu na obecnom úrade     
      za účelom  ekonomického rozboru projektu. Kópie budú spoplatňované.  

 
Starostka obce podala poslancom OZ informáciu o zamestnaní 2 pracovníkov cez projekt  
z ÚPSVaR na základe §54. Poslanci sa pokúsia poveriť pracovníka, aby zastrešoval 
činnosť ohľadom prác na obecnom úrade – kosenie (zapisoval spotrebovaný  materiál   
a vykonanú prácu). Poslanci OZ žiadajú mailom preposlať Zásady hospodárenia obce na 
mail zástupcu starostky.  Ján Hermanovský navrhuje zakúpiť  kamerový systém  do 
spoločenskej miestnosti OcÚ aj za účelom možnosti sledovania zasadnutí obecného 
zastupiteľstva  verejnosťou.  Ján Hermanovský dáva návrh na posilnenie administratívnej 
činnosti pre obec – zamestnať silu. 

 
 
K bodu č. 4 č. Výstavba chodníkov v obci Nižný Kručov cez PRV 2014-2020. 
Schválenie fin.prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške  1 200 Eur a na 
geometrický plán pre odkúpenie majetku za 1 Eur od SÚC. 
 
Starostka poverí projektanta k zváženiu priepustnosti navrhovaných rúr, projekt na 
chodníky vo výške 1 200 Eur poslanci OZ schválili ako aj finančné prostriedky na 
geometrický plán pre odkúpenie majetku za 1 Eur od SÚC. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján Čaraba ,  Ján Hermanovský,  Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
 
 
K bodu č.5   Schválenie ročného plánu obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 
 
Poslanci OZ schvaľujú ročný plán obce na úseku civilnej ochrany obyvateľov predložený 
obcou. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján Čaraba, , Ján Hermanovský,  Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
 
K bodu č. 6 Zmena školského obvodu zo sídliska JUH na sídlisko II. Vranov nad 
Topľou. 
 
Obecné zastupiteľstvo  poverilo obec vypracovaním žiadosti o zaradenie obce Nižný 
Kručov do školského obvodu ZŠ sídl. II Vranov nad Topľou. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján Čaraba,  Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
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K bodu č. 7 Správa hlavnej kontrolórky. 
 
Kontrolórka neprítomná. Správu od kontrolórky obdržíme na budúcom zasadnutí.   
 
 
 
K bodu č.8 Právna korešpondencia, právne služby, právna analýza obce Nižný 
Kru čov. 
  
Korešpondencia a súvisiace materiály k právnym službám sú dostupné na OcÚ na 
požiadanie OZ. 
 
 
 K bodu č. 9 Schválenie uznesenia. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva jednotlivé uznesenia zo 4.zasadnutia obecného 
zastupiteľstva   schvália po predložení starostkou na budúcom zasadnutí. 
 
Hlasovanie: 
Za hlasovali:  Ján Čaraba,   Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 
 
K bodu č. 10 Záver. 
 
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20.55 hod. 
ukončila. 
 
 
 

 
 
 

Zapísal:  ..............................................                         Overovatelia:    .................................. 
               Zuzana Marcinčinová                                                                 Ján Hermanovský 
 
                                                                                                                .................................. 
                                                                                                                  Marek Rybarčák 
 
 
 

Mgr. Vladimíra Hermanovská 
                                                                                                      starostka obce 


