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Z Á P I S N I C A 
 

z 8.    zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa  

11.9. 2015 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, začiatok o 19.00 hod. 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

2. Schválenie  programu  zasadnutia. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP. 

4. Finančné zabezpečenie projektu Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na 

verejných priestoroch pre obec Nižný Kručov. 

5. Diskusia. 

6. 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,  hlavného 

kontrolóra obce p. Bartolomeja Marcinčina a Ing. Miriam Kulíkovú ,zástupkyňu firmy 

Slovanet a.s. Bratislava.  Konštatovala , že sú prítomní  poslanci : Ján Čaraba,   Pavol 

Kalman, Marek Rybarčák .  Poslanci OZ Pavel Gedor, Ján Hermanovský  neprítomný, 

ospravedlnení. Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala uznášania schopnosť 

rokovania.      

Za zapisovateľa bola schválená Marcinčinová Zuzana a za overovateľov zápisnice boli 

schválení  Marek Rybarčák a Ján Čaraba.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.1: 

Schvaľuje : Za zapisovateľa p. Marcinčinová Zuzana a  overovateľov zápisnice p.  Marek 

Rybarčák a Ján Čaraba. 

 

Hlasovanie:  

za uznesenie:  Ján Čaraba,   Pavol Kalman, Marek Rybarčák .    

Proti: 0 

      Zdržal sa: 0  

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia. 

 

Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia.  Na návrh poslanca Jána 

Čarabu dopĺňame program o bod č.3 Stanovisko hlavného kontrolóra k zmluve o NFP 

a ostatné body sa posúvajú na bod č.4,č.5,č.6,č.7. Poslanci schvaľujú takto doplnený 

program zasadnutia. 

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie  programu  zasadnutia. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmluve o NFP. 

4. Zmluva o poskytnutí NFP. 
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5. Finančné zabezpečenie projektu Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu 

na verejných priestoroch pre obec Nižný Kručov. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.2 

Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie:  Ján  Čaraba,    Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 3  Stanovisko  hlavného kontrolóra k zmluve  o poskytnutí NFP. 

 

Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov tvorí prílohu  k tejto 

zápisnici.  Poslanci vzali správu na vedomie. 

Pokračovanie bude na budúci štvrtok. Poslanci vzali správu na vedomie. 

 

Pokračovanie dňa 17.9.2015 o 19.00 hod. 

 

Pokračovanie 25.9.2015 o 18.00 hod. 

Starostka obce privítala poslancov OZ a na základe prítomnosti  skonštatovala uznášania 

schopnosť rokovania OZ. Prítomný poslanci: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, 

Marek Rybarčák. 

 

K bodu č. 4  Zmluva o poskytnutí  NFP. 

Starostka obce informovala poslancov o tom, že 19.9.2015 keby bol posledný t.j. 

10.kalendárny deň na podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP , že túto zmluvu dňa 

18.9.2015 podpísala a následne dňa 19.9.2015 zmluvu poslala poštou. Urobila tak 

z dôvodu, nakoľko tu nie je potrebný úver a zabezpečenie financií je firmou Slovanet a.s.  

Starostka obce hovorí, že konala tak na základe toho, že Slovanet a.s. nám poslala 

výhodnú Zmluvu o spolupráci, Zmluvu o poskytnutí návratných finančných prostriedkov 

ako aj Darovaciu zmluvu a objednávku. K podpísaniu tejto zmluvy nie je potrebné 

schválenie OZ. Prítomnému poslancovi P. Gedorovi HK, poslanec Ján Čaraba a starostka 

obce zhrnuli doterajšie kroky projektu kamerový systém. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 4 

Schvaľuje: Zmluvu o poskytnutí NFP. 

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján Čaraba ,  Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

Návrh bol prijatý. 
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K bodu č.5  Finančné zabezpečenie projektu Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Nižný Kručov. 

 

 

Starostka obce informovala poslancov o finančnom zabezpečení projetktu  Zvýšenie 

bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Nižný 

Kručov, ktorý máme cez firmu Slovanet a.s. Starostka konštatuje, že tento projekt nás 

z rozpočtu obce nebude nič stáť a finančné zabezpečenie projektu je plne zabezpečené 

firmou Slovanet a.s. Bratislava. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 5 

Súhlasia: S vyrokovanými podmienkami zmluvy firmy Slovanet a.s.  

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján Čaraba , Pavel Gedor,    Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

K bodu č. 6 Diskusia. 

 

 

 

 K bodu č. 7  Záver. 
 

 

V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie dňa 25.9.2015 

o 18,30 hod. ukončila. 

 

 

 

Zapísal:  ..............................................                         Overovatelia:    .................................. 

               Zuzana Marcinčinová                                                                 Ján  Čaraba 

 

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

                                                                                                                  Marek Rybarčák 

 

 

 

Mgr. Vladimíra Hermanovská 

                                                                                                      starostka obce 


