ZÁPISNICA
z 9.

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa
25.9. 2015 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok o 18.30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Schválenie programu zasadnutia.
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Návrh na zaradenie kanalizácie Nižný Kručov do majetku obce.
Návrh na vyradenie majetku obce z účtu 042KANL.
Návrh na 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015.
Správa hlavného kontrolóra obce.
Diskusia.
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,
Bartolomeja Marcinčina, hlavného kontrolóra obce. Konštatovala , že sú prítomní
poslanci : Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák , Pavel Gedor . Poslanec OZ 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 Pavel Gedor.
Návrh na uznesenie k bodu č.1:
Schvaľuje : Za zapisovateľa p. Marcinčinová Zuzana a overovateľov zápisnice p. Pavel
Gedor a Marek Rybarčák.
Hlasovanie:
za uznesenie: Ján Čaraba, Pavol, Gedor, 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 doplňame program o bod č.3 Kontrola plnenia uznesení. Ostatné body sa
posúvajú. Poslanci schvaľujú program zasadnutia.
Návrh na uznesenie k bodu č.2
Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie:
Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavel Gedor, , Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli podpísané a splnené.
K bodu č. 4 Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Starostka obce Mgr. Vladimíra Hermanovská predložila poslancom OZ návrh VZN
o zneškodňovaní odpadových vôd. Zmena v §8 návrhu - termín na pripojenie schvaľujú
poslanci do 30.06.2016.
Návrh na uznesenie k bodu č.4
Schvaľuje: VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba , Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa:0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.5 Návrh na zaradenie kanalizácie Nižný Kručov do majetku obce.
Tento bod sa presúva na najbližšie zastupiteľstvo, s tým, že starostka obce vstúpi do
jednania s VVS a.s. Košice ohľadom odpredaja vetvy „C“ a výtlačného radu za 50%
účtovnej hodnoty, resp. pripraví spôsob vyradenia neexistujúceho majetku.
Návrh na uznesenie k bodu č. 5
Schvaľuje: Presun bodu na najbližšie zastupiteľstvo.
Poveruje: obec vstúpiť do jednania s VVS a.s. Košice ohľadom odpredaja vetvy „C“
a výtlačného radu za 50% účtovnej hodnoty.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prijatý.
K bodu č. 6 Návrh na vyradenie majetku obce z účtu 042KANL.
Starostka obce predložila poslancom návrh na vyradenie majetku obce z účtu 042 KANL.
Návrh na uznesenie k bodu č.6
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Schvaľuje:
Vyradenie majetku obce Nižný Kručov z účtu 042KANL vo výške
113 925,37 Eur v zmysle predloženého návrhu z dôvodu uzatvorenej Zmluvy o postúpení
práv investora.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 7 Návrh na 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015.
Tento bod bol presunutý zo zasadnutia OZ č.7 dňa 27.8.2015 . Zmena je na položke
637005 právne služby pôvodný stav 800,- Eur, ponechať. Položka 637011 – na chodníky
projekty EÚ 1 200,- Eur navýšiť na 4 200,- Eur, položku 0435 elek.energia 637005
špeciálne služby navýšiť o 142,- Eur, aby bol rozpočet vyrovnaný.
Návrh na uznesenie k bodu č. 7
Schvaľuje: 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.8 Správa hlavného kontrolóra obce.
Starostka obce sa k správe hlavného kontrolóra vyjadrí na najbližšom zasadnutí.
Návrh na uznesenie k bodu č. 8
Berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra.

K bodu č.9 Diskusia.
Na návrh poslanca Mareka Rybarčáka prijímame návrhy uznesení, ktoré sú priložené pri
tejto zápisnici. Tieto uznesenia sú neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. Starostka obce
s návrhmi uznesení nesúhlasí a celú správu HK a uznesenia dá preveriť právnikovi,
pretože poslanci neovládajú zákony. Za zástupcu starostka obce určuje Jána
Hermanovského a ruší zástupcu Mareka Rybarčáka, pretože zástupca a poslanci starostke
obce nepomáhajú. Reakcia na tvrdenie starostky, že poslanci sa nezapájajú a nepomáhajú
je taká, že poslanci majú eminentný záujem , aby obec fungovala s finančnými
prostriedkami transparentne a hospodárne, čo sa snažia pri jednaní o realizovaných
navrhovaných projektoch. Na najbližšom zasadnutí predloží starostka poverenie pre
zástupcu starostky.
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Návrh na uznesenie k bodu č. 9
Schvaľujú: Predkladané návrhy uznesení , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu č. 10 Záver.
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20,00 hod.
ukončila.

Zapísal: ..............................................
Zuzana Marcinčinová

Overovatelia:

..................................
Pavel Gedor
..................................
Marek Rybarčák

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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