ZÁPISNICA
zo 7.

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa
27.8. 2015 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok o 19.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Schválenie programu zasadnutia.
Návrh na 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015 – predkladá starostka obce.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.
Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s. Košice.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Jozef Dutkovič.
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 . 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. Poslanci schvaľujú program
zasadnutia.
Návrh na uznesenie k bodu č.2
Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ján Čaraba,

Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 3 Návrh na 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015-predkladá starostka obce
Na návrh starostky obce Mgr. Vladimíry Hermanovskej presúvame rokovanie
o 2.rozpočtovom opatrení na rok 2015 na budúce zastupiteľstvo.
Návrh na uznesenie k bodu č.3
Schvaľuje:
Presun rokovania 2.rozpočtové opatrenie na rok 2015 na budúce zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba , Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa:0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.4 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2015.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2015. Poslanci obecného zastupiteľstva
schvaľujú Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2015. Na návrh
zástupcu starostky Mareka Rybarčáka dopĺňame program o bod schválenie podnikateľskej
činnosti hlavného kontrolóra obce Bartolomeja Marcinčina podľa zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie k bodu č. 4
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.
Podnikateľskú činnosť hlavného kontrolóra obce Bartolomeja Marcinčina.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prijatý.
K bodu č. 5 Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s. Košice.
S návrhom zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s, Košice za 10% hodnoty
cenných papierov poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia.
Návrh na uznesenie k bodu č.5
Neschvaľujú: Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s. Košice za 10%
hodnoty cenných papierov.
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Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Jozef Dutkovič.
Tento bod bol presunutý zo zasadnutia OZ č.6 dňa 26.6.2015 obec Nižný Kručov
pripravila podklady (podobné prevody v minulosti p. Maťašová, p. Baratová a iné).
Z dôvodu, že pán Dutkovič Jozef udržiava pozemok dlhodobo obec odpredáva pozemok
par.č. CKN 39 vo výmere 114 m2 a parc.č. CKN 40 vo výmere 47m2 za 1,- Eur. Ide
o predaj majetku podľa §9a odst.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obci-prevod
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Návrh na uznesenie k bodu č. 6
Schvaľujú: Predaj majetku podľa §9a odst. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obciprevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na žiadosť p. Jozefa Dutkoviča.
Z dôvodu, že pán Dutkovič Jozef udržiava pozemok dlhodobo obec odpredáva pozemok
v k.ú. Nižný Kručov parc.č. CKN 39 vo výmere 114 m2 a parc.č. CKN 40 vo výmere
47m2 za 1,- Eur.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.7 Diskusia.
Na pozvanie poslancov obecného zastupiteľstva došiel Milan Boroš ml., ktorý podal
informáciu k využívaniu ihriska a sociálneho zariadenia s kúpeľňou ním a jeho hosťami.
Informácia bola tohto znenia. Ihrisko využívajú viackrát do týždňa, sociálne zariadenia od
otvorenia ihriska nevyužili, okrem turnajov organizovaných obcou. Na základe týchto
informácii do budúceho zastupiteľstva poslanec Marek Rybarčák pripraví návrh
prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska a kúpeľne. Starosta obce v diskusii
dodáva, že ihrisko využívajú nielen Milan Boroš a jeho hostia, ale aj Kristián Šimko s
kamarátmi, Juraj Majerník s kamarátmi, Sebastián Musák s kamarátmi, Ján Čandík a FK
Komárany a ďalší. Za kúpeľňu platia iba futbalisti z Vranova n.T.
Starostka obce informovala poslancov o schválení žiadosti obce na VÚC Prešov
o odkúpenie pozemku pod chodníky. Obec pripravuje projekt led osvetlenia s rozšírením
k DS a p. Jozefovi Sposobovi.
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K bodu č. 8 Záver.
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20,35 hod.
ukončila.

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

Overovatelia:

..................................
Ján Čaraba
..................................
Marek Rybarčák

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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