ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa
22. 1. 2016 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok o 17.00 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
3. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2016.
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
5. Kontrola plnenia uznesení.
6. Návrh na 3. rozpočtové opatrenie za rok 2015.
7. Schválenie rozpočtu na rok 2016.
8. Schválenie rekonštrukcie obecnej budovy PZ s 5% spolufinancovaním obce cez
projekty z Ministerstiev SR, Úrady vlády SR alebo z fondov EÚ.
9. Schválenie zmluvy o výkone správy majetku obce VVS a.s.
10. Diskusia.
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.Na začiatku rokovania OZ upozornila poslancov OZ, HK obce
a prítomných poslancov a hostí, že od dnes sa rokovanie OZ bude nahrávať, aby pán HK
obce spolu s poslancami OZ neprekrúcali fakty rokovania OZ, aby nevznikli žiadne
pochybnosti o tom ,ako rokovanie OZ prebiehalo. Následne po tom privítala starostka
obce, pracovníčku OcÚ p. Zuzanu Marcinčinovú, referentku OcÚ Ivanu Vaceľovú,
Bartolomeja Marcinčina, hlavného kontrolóra obce, Ing. Vieru Kavuličovú, riad. VVS a.s.
Vranov n.T. Konštatovala , že sú prítomní poslanci : Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol
Kalman, Marek Rybarčák. Zástupca starostky, poslanec OZ Ján Hermanovský
neprítomný, ospravedlnený. Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala
uznášania schopnosť rokovania.
Za zapisovateľa bola schválená Marcinčinová Zuzana a Ivana Vaceľová
a za
overovateľov zápisnice boli schválení Ján Čaraba a Marek Rybarčák poslanci OZ.
Návrhová komisia: poslanci OZ Pavol Kalman a Pavel Gedor.
Návrh na uznesenie k bodu č.1:
Schvaľuje : Za zapisovateľa Marcinčinová Zuzana a Ivana Vaceľová
zápisnice Pavol Kalman a Marek Rybarčák.

za overovateľov

Hlasovanie:
za uznesenie: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
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K bodu č.2 Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia.
Na návrh poslanca Mareka Rybarčáka bol program doplnený o bod interpelácia poslancov
ostatné body sa posunú. Starostka navrhuje prejednať bod 9 ako bod č.3,nakoľko sa OZ
zúčastnila Ing.Viera Kanuličová, riaditelka VVS a.s. závod Vranov n/T k zmluve
o výkone správy majetku obce VVS a.s.
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
3. Schválenie zmluvy o výkone správy majetku obce VVS a.s.
4. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2016.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
6. Kontrola plnenia uznesení.
7. Interpelácia poslancov.
8. Návrh na 3. rozpočtové opatrenie za rok 2015.
9. Schválenie rozpočtu na rok 2016.
10. Schválenie rekonštrukcie obecnej budovy PZ s 5% spolufinancovaním obce cez
projekty z Ministerstiev SR, Úrady vlády SR alebo z fondov EÚ.
11. Diskusia.
12. Záver.
Návrh na uznesenie k bodu č.2
Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 3 Schválenie zmluvy o výkone správy majetku obce VVS a.s.
Starostka obce pozvala na žiadosť HK obce B.Marcinčina, ktorá prišla mailom
a k otázkam poslancov OZ k zmluve o výkone správy majetku obce VVS a.s. ,riaditeľku
VVS a.s. závod Vranov nad Topľou, Ing.Vieru Kavuličovú. Riaditeľka VVS a.s.
zhodnotila spoluprácu s obcou ako veľmi dobrú. Po ukončení stavby VVS predložili
štandardnú zmluvu o výkone správy majetku obce . V obci prevádzkujú vodovod
a kanalizáciu prevádzkujú od minulého roku 2015, čistia sa vody na ČOV Lomnica.
Zmluva je časť majetku obecná, časť VVS. Zmluva rieši výkon správy, rieši povinnosti aj
práva vlastníka a prevádzkovateľa. Podstatnou náležitosťou zmluvy je charakteristika
majetku, príloha č.2 ekonomické veci, príloha č.3 je výpis uznesenia, príloha č.4 zoznam
nehnuteľnosti na našej stoke „C“. Stavba je prevádzky schopná, prebieha podávanie
žiadostí. Starostka obce vyzýva poslancov na otázky. Ján Čaraba – nerozumel cenovým
podmienkam, nie je k zmluve žiadna príloha. HK obce B.Marcinčin hovorí,že v zmluve

2

nie je stanovená cena, poslal mailom otázky starostke a tiež hovorí, že VVS vyberajú za
stočné poplatky, ak obec bola investor, či bude mať zisk z poplatkov.HK obce sa pýta,
prečo by obec nemala mať svoj zisk. Na Vašu otázku odpoviem,hovorí V.Kavuličová, je
to uvedené v bode IV. Cena a platobné podmienky. Cena bude hradená v rámci celkového
výberu stočného. V rámci 30 prípojok na stoke „C“ nie každí je pripojení, stočné sa bude
vyberať v platnej cene regulačný úrad 0,90 bez DPH/m3 . Takouto formou neriešia pomer
výberu stočného smerom k našej vetve. Treba povedať, že VVS pomohla investovať na
veci, ktoré bolo treba opraviť. Ako bude vyzerať prevádzka, ako sledujú náklady v celej
obci bude možné ukázať koncom roka. Prevádzku riešia v rámci celej obce, nedelia to na
vetvu VVS a vetvu obce „C“. V zmluve je uvedené, že na základe vyžiadania poskytnú
podklady. Netreba vidieť iba tržby, ale aj straty – prevádzku ČOV. Ak zrátame náklady,
na tomto majetku bude strata. V zmluve je povedané, prevádzku VVS bude kryť z tržieb.
HK nebudete stratoví, zdvihnete cenu. Nie odpovedá riaditeľka, starostka hovorí,že
starostka stála na začiatku celého projektu, o týchto veciach hovorili dopredu, VVS a.s.
obci vychádzali v ústrety, aby obec nemusela spoluf. 5%, docielila sa spolupráca, grant na
vodovod, bol od VVS, aj na cestu. Riaditeľka hovorí, že nejde o nájomnú zmluvu, je to
zmluva o výkone správy, to čo bude výsledok prevádzkovania je vrátane ČOV. Náklady
na prevádzku spoločného majetku aj vrátane Komáran sú na princípe solidarity, aby sa
nestalo, tam kde je náročnosť aby neboli niekoľkonásobne drahšie náklady. V Nižnom
Kručove je odpočet v januári, je 11 záloh a 12 mesiac je vyúčtovanie. Ján Čaraba či bude
v januári stretnutie ohľadom vyúčtovania, riad. odpovedá , že podľa požiadaviek. HK má
pripomienku, vyúčtovanie urobiť s Komáranami, sú s nami na jednom výtlačnom rade.
Kalkulácie sa robia po ukončení k 31.12., máme ich po uzávierke február, marec. Ján
Čaraba, či to môžeme doplniť do zmluvy. Riad. VVS ak poslanci dajú protinávrh, dajú ho
starostke, VVS dá posúdiť právnikom tieto pripomienky poslancov OZ v Nižnom
Kručove. V rámci okresu Vranov , nemala žiadna obec pripomienku k textu zmluvy.
Požiadavka poslancov podľa riaditeľky Ing.V.Kavuličovej neprejde, prevádzka bude
stratová určite, sme malá obec. Kanalizácia je splašková, vypustená odpadová voda =
stočné. Poslanec Pavol Kalman hovorí,že zadný kanál je suchý a boli v minulosti
priesaky a že kanalizácia naberá balastné vody. Riaditeľka VVS a.s.tvrdí,že kanalizácia
nesmie byť netesná, čerpadlá by čerpali balastnú vodu.HK obce tvrdí, že poslanci dali
starostke zaoberať sa odpredajom vetvy „C“ pre VVS a.s. Odpovedá starostka obce,že už
niekoľko krát vycestovala do Košíc a stretla sa so zástupcami VVS a.s. ohľadom
odpredaja našej vetvy C, ale zatiaľ nie je vôľa zo strany VVS a.s. Ke ,aby našu vetvu
odkúpili a tiež výtlačný rad. Riaditeľka Kavuličová hovorí, v obci je napojených 63
domov na kanalizáciu, starostka hovorí, že to preto ,lebo poslanci na rokovaní OZ prijalo
VZN kde posunuli dátum pripojenia sa na kanalizáciu do 30.06.2016, aj v Komáranoch
prijali VZN,ale do 31.12.2015.Starostka sa opýtala poslancov ,či má ešte niekto otázky.
Ján Čaraba skonštatoval ,že poslanci OZ chceli ,aby sme dostali nejaké finančné
prostriedky za kanalizáciu pre obec, za prevádzku. Starostka poďakovala riaditeľke
Ing.Kavuličovej VVS a.s. za vysvetlenie k zmluve a za účasť na OZ.
Návrh na uznesenie k bodu č.3
Schvaľuje: Zmluvu o výkone správy majetku obce VVS a.s.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
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K bodu č. 4 Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2016.
Návrh plánu zasadnutí predkladá poslanec Ján Čaraba po konzultácii s poslancami.
Starostka obce prečítala plán zasadnutí OZ na rok 2016,ktoré predložil poslanec Čaraba:
11.zasadanie- 22.01.2016 o 17:00 hod.
12.zasadanie- 26.02.2016 o 17:00 hod
13.zasadanie- 18.03.2016 o 17:00 hod.
14.zasadanie- 23.04.2016 o 18:00 hod.
15.zasadanie- 28.05.2015 o 18:00 hod.
16.zasadanie- 24.06.2016 o 19:00 hod.
17.zasadanie- 23.09.2016 o 19:00 hod.
18.zasadanie- 28.10.2016 o 18:00 hod.
19.zasadanie- 25.11.2016 o 17:00 hod.
20.zasadanie- 16.12.2016 o 17:00 hod.

Návrh na uznesenie k bodu č.4
Schvaľuje: Plán zasadnutí OZ na rok 2016.
Starostka obce skonštatovala, že tento harmonogram nebude dodržiavať, poslanci jej ho
mali zaslať mailom niekoľko dní dopredu, aby sa vedela k nemu vyjadriť. Aj starostka im
dokumenty k rokovaniu OZ zasiela mailom k jednotlivým bodom rokovania dopredu.
Poslanci OZ všetci vedia, že starostka odchádza a zastupovať ju bude zástupca, dôvod je
odchod na materskú dovolenku. Harmonogram zasadnutí OZ mali poslanci mailom poslať
na OcÚ, tak ako starostka posiela dokumenty poslancom OZ pred rokovaním. Tento plán
zasadnutí si mali dopredu poslanci OZ prerokovať so zástupcom starostky, Jánom
Hermanovským. Starostka žiada poslancov OZ, aby svoje návrhy k programu zasadnutia
OZ posielali aspoň 3 dni dopredu mailovou poštou, písomne alebo osobne.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 5 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2016.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016 obec zverejnila na obecnej
tabuli a na webovej stránke obce Nižný Kručov. Starostka obce hovorí poslancom, že
počas 8 rokov sme tu mali 2 kontrolórky obce a ich plán kontrolnej činnosti vyzeral tak,
že mal konkrétne rozpísané mesiace a v jednotlivých mesiacoch sa spomínalo, čo
v ktorom mesiaci kontrolórka obce bude konkrétne kontrolovať. Starostka obce tiež
hovorí poslancom, že tento plán, ktorý predložil HK obce B.Marcinčin neobsahuje tieto
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konkrétne mesiace a plán práce ,v ktorom bude jasné, čo v dannom mesiaci kontrolór
bude kontrolovať.HK obce tvrdí, že jeho plán kontrolnej činnosti je v poriadku.
Návrh na uznesenie k bodu č. 5
Schvaľujú: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.6 Kontrola plnenia uznesení.
Starostka obce k bodu kontrola uznesení hovorí, že sa k uzneseniam, ktoré nepodpísala
a využila sistačné právo vyjadrila na webovej stránke obce www.niznykrucov.sk. HK
obce B.Marcinčin konštatuje, že starostka neakceptuje uznesenia, ktoré jej boli doručené,
protizákonne a nepodložene argumentuje, tvrdí ,že kontrolu nahlásil mailom a to v rozpätí
dní od 23.11.2015 – 27.11.2015 a že mu nebolo umožnené kontrolovať doklady, ani od tej
doby nemal možnosť nahliadnuť do dokladov, ktoré on mailom požadoval, dokumenty
mu neboli neskytnuté na kontrolu. Je to porušenie zákona – obec je povinná vytvoriť
podmienky na vykonanie kontroly. Je to porušované dodnes. Starostka obce HK obce
B.Marcinčinovi odpovedá, že to nie je pravda, pretože aj napriek tomu, že išla k lekárovi
,starostka HK obce všetky požadované doklady HK odovzdala dňa 23.11.2015 ráno, za
prítomnosti pracovníčky OcÚ pani Zuzany Marcinčinovej.HK obce B.Marcinčin dostal do
rúk všetky doklady, zmluvy, faktúry, objednávky, mzdy –a osobne HK obce podpísal ich
prevzatie. Tieto doklady si HK obce zobral do vedľajšej miestnosti a celý deň ich
kontroloval sám, bez prítomnosti starostky obce. Starostka obce vyzvala HK obce, že
nakoľko za všetky doklady zodpovedá starostka, tak chce ako starostka byť pri kontrole
týchto dokladov, pretože aj teraz ako aj celý rok kontroluje všetky doklady sám HK obce,
bez prítomnosti starostky obce a potom HK obce napíše list pomedzi občanov
s nepravdivými výrokmi, tento klamlivý list s nepravdivými údajmi a s osočovaním
starostky obce osobne rozdá do každej schránky a do každej domácnosti v obci Nižný
Kručov. Preto starostka obce konštatuje, že aj napriek tomu, že tu ide o veci verejné po
tomto incidente už nedovolí, aby HK obce takto zavádzal občanov obce a sám kontroloval
dokumenty, za ktoré zodpovedá starostka obce a že sa tak bude diať ,len za jej
prítomnosti. Starostka obce hovorí, že všetky pochybnosti, ktoré kontrolór mal,prípadne
zistil v dokladoch sa dajú aj argumentami vyvrátiť, ale ako mu mala starostka obce niečo
vysvetliť, keď HK obce sám kontroluje úradné papiere a sám robí závery. A keď tu
nebude starostka, tak doklady bude kontrolór kontrolovať za prítomnosti zástupcu
starostky obce. Starostka tiež hovorí, že HK obce, že ho žiadala ,aby kontroly vykonával
v stredu, lebo piatkami nemôže, nakoľko je riziková pacientka v tehotenstve a piatkami
navštevuje rizikovú poradňu u lekára a chce, aby kontrola HK obce prebiehala za
prítomnosti starostky obce.HK obce odpovedal ,že on pracuje a stredami nemôže.
Starostka obce odpovedá, že počas MD bude prítomný pri kontrole zástupca starostky
obce, ktorého starostka poverila písomne. Celý rok dávala k dispozícii doklady HK, až do
momentu listov do schránky pre občanov, ktorý žiada podpísať od HK obce a určitých
poslancov OZ, pretože v tom liste ide o priamu šikanu starostky zo strany HK obce
a určitých poslancov OZ a tiež o osočovanie verejného činiteľa. Starostka sa chce obrátiť
na súd preto chce podpísať list ,ktorý HK obce B.Marcinčinom písal a konštatuje, že za
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jej pôsobenia sa toto v našej obci počas 8 rokov ešte nikdy nedialo, ale že od nástupu
nových poslancov, ktorí dotlačili svojim arogantným správaním, aby sa vzdala HK obce
p.Orlíková svojej funkcie sa dejú v našej obci napr.veci, že poslanci si zvolili za HK obce
B.Marcinčina, ktorý sa nevie zmieriť s tým, že neuspel v komunálnych voľbách na
starostu. A to nie je všetko, poslanci OZ dali do rúk právomoc rozhodovania HK obce, čo
je protizákonné. Na čo potom kandidovali za poslancov OZ, keď právomoc rozhodovania
dali do rúk HK obce B.Marcinčina? Starostka obce vyzýva B.Marcinčina, že nech
kandiduje na starostu, keď on tu chce v obci všetko riadiť. B.Marcinčin odpovedá, že on
nepotrebuje byť starosta. Starostka sa ho pýta, tak prečo si potreboval byť HK obce? Ján
Čaraba žiada list od starostky , aby ho mohli dať posúdiť niekomu, že len v jej
prítomnosti môže byť kontrola .Starostka hovorí, že nech si zistia u svojich právnikov,
ako to s kontrolou je, od nej písomne nič nedostanú. Chce byť prítomná pri kontrole,
pretože v konečnom dôsledku za všetko zodpovedá ako štatutár tejto obce. Naposledy
23.11.2015 bol kontrolór v práci, HK je zamestnancom obce, nebude HK určovať
starostke , kedy mu bude vydávať doklady a taktiež nebude HK obce sám si brať doklady
a svojvoľne vstupovať do jej kancelárie a brať si čo chce. Preto starostka aj podnikla
opatrenia, aby si HK obce nerobil na obecnom úrade holubník. Marek Rybarčák volal
právnikovi, preto chce zákon, aby si to vedel overiť. Starostka mu odpovedá ,nech mu aj
zákon povie jeho právnička.
Návrh na uznesenie k bodu č. 6
Berú na vedomie: informáciu starostky ku kontrole uznesení.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 7 Interpelácia poslancov
Marek Rybarčák sa chce opýtať, 24.11.2015 pred obedom prišli on s Čarabom z finančnej
komisie, neboli im ukázané žiadne doklady. Starostka obce odpovedá, že prišli v čase,
kedy sme odchádzali na obed a tiež prišli z podnetu HK obce B.Marcinčina, ktorý je
nespokojný a svoju nespokojnosť prenáša aj na poslancov OZ, ktorých neustále zavádza.
Starostka obce hovorí poslancom OZ, že sa neohlásili dopredu, nezavolali, len tu nabehli
s HK obce, ktorý doklady a všetko už kontroloval deň predtým. Nemá vedomosť o tom,
aby sa mali ohlasovať hovorí Rybarčák. Starostka obce hovorí, že predsa sme tu nejaký
úrad, ona nieje povinná vzhľadom k tomu, že koľko práce máme na obecnom úrade im
vyjsť v ústrety, keď poslanci starostke obce v ničom v ústrety nevychádzajú, nič nerobia
a úradu ani obci nič nepomáhajú. Ján Čaraba hovorí, že sú v komisii 2, je tam ešte Ján
Hermanovský. Marek Rybarčák prečo je zrušená zmluva s Premier Consultig, starostka
odpovedá , preto že vyšla konkrétna výzva z ministerstva, ktorú dala preštudovať
právnikovi a zistila, že bola nevýhodná pre obec. Nemali poslanci ju vidieť , ak boli pri
schválení.Zmluva je zavesená na web stránke. HK obce hovorí: investovali sme do
projektov fin. prostriedky, poslanci majú rozhodovaciu právomoc. Starostka odpovedá,
odstúpili sme od zmluvy bez následkov, nestálo nás to nič. Ak by sme neodstúpili v čase,
v ktorom sme mohli, tak by sme museli firme zaplatiť nemalé fin.prostriedky. HK obce:
pre koho nás, rozhoduje starostka sama. Pavol Kalman hovorí, že mala zvolať poslancov.
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Starostka odpovedá, že ona zodpovedá a keby sa ukázalo, že je nevýhodná zmluva
a museli by sme zaplatiť fin. prostriedky z rozpočtu, tak potom by zase len bola na vine
starostka. Ďalej starostka hovorí, že zvolala poslancov OZ v roku 2015 celkovo 16x a pýta
sa poslancov, či je im to málo .Pýta sa poslancov, nech jej povedia obec alebo mesto, kde
sa stretli poslanci so starostom za rok 16 krát. Marek Rybarčák sa pýta, lebo je prvý krát
poslanec. Ján Čaraba sa pýta, prečo poslanci podľa rokovacieho poriadku majú dostávať
uznesenia, prijali sme okolo 60 uznesení, prax neposielajú sa nikdy, starostka obce na to
reaguje a hovorí ,že návrh na uznesenie prijímajú po každom bode rokovania, tak načo im
bude uznesenia posielať aj mailom, uznesenia zverejňujeme na našej web stránke a tiež
zverejňujeme aj vyjadrenia starostky k uzneseniam, ktoré nepodpísala a využila sistačné
právo. Taktiež starostka hovorí, že naposledy na OZ č. 10 urobili poslanci OZ sami
zápisnicu, ktorú jej poslali poštou a z ktorej ostala prekvapená, pretože sa nezhodovala na
pravde a so skutočnosťou ,ale na výmysloch HK obce, ktorý takto ovplyvnil poslancov
OZ .Starostka hovorí poslancom, že rokovanie OZ dňa 13.11.2015 riadne ukončila a že
nevie o tom nič, že chceli v rokovaní poslanci pokračovať a že vraj pokračovali niekde
u niektorého poslanca OZ,vie o tom, že sme sa všetci po ukončení rozišli domov a keď
chceli ďalej rokovať, tak bol na OZ prítomný aj zástupca starostky Ján Hermanovský,
ktorý nebol upovedomený o tom, že OZ má pokračovať. Starostka tiež hovorí, že ich
zápisnica, ktorú si poslanci zapísali sami niekde, je neplatná a HK obce B.Marcinčin to
celé spískal ,že on navádza poslancov na klamstvá a tiež napíše poslancom aj otázky,
ktoré si na OZ prinesú poslanci zo sebou a potom na OZ čítajú otázky pre starostku
a niektorí ani nevedia otázky prečítať. Starostka tvrdí ,že na zasadnutí rokovania OZ sa
13.11.2015 zúčastnili aj občania našej obce p.Anna Barátová,č.d.5,p.Ján Marcinčin č.d.40
a p.Jozef Marcinčin č.d.40,ktorí boli po celý čas na OZ od začiatku až dokonca a tieto
fakty môžu aj svojou výpoveďou potvrdiť, že sa rokovanie OZ ukončilo v zasadačke
OcÚ a nikde nepokračovalo, lebo sme sa všetci rozišli po rokovaní domov. Ján Čaraba sa
pýta starostky, prečo sa nedodržiava plán zasadnutí OZ. Starostka obce odpovedá, že
poslanci sa tiež nezúčastnili 2 zasadnutí OZ, na ktoré ich starostka pozvala pozvánkou
a nedali ani vedieť, že neprídu ,nikto sa neospravedlnil starostke a to je v poriadku?
Starostka dodržiava zákon č. 369/90 Z.z.o obecnom zriadení , raz za 3 mesiace zvoláva
zasadnutia OZ podľa zákona, plán zasadnutí si určili sami, neopýtali sa starostky, máte tu
zástupcu, pýtali ste sa ho? Máte výhrady voči termínom zasadnutí pýta sa Čaraba? Má
výhrady odpovedá starostka ,lebo všetci poslanci vedia ,že odchádza na materskú
a zástupcu poslanci OZ ignorujú a tiež jej mali dať vedieť dopredu, že niečo chcú na OZ
prejednávať mimo návrhu programu, pretože ona pripravuje program rokovania, tiež má
starostka výhrady voči spolupráci s poslancami ,pretože majú spolupracovať a nie len
hľadať chyby v starostke. Majú sa prikláňať a zvažovať dobré rozhodnutia pre rozvoj
obce, nie pozerať na záujmy niekoho. Starostka tiež hovorí poslancom, že všetci občania
sú spokojní s LED osvetlením, len HK obce a určitý poslanci nie sú spokojní, namiesto
toho ,aby jej poďakovali tak nachádzajú len negatíva, odpovedá starostka. Starostka
vysvetľuje poslancom, že projekt LED osvetlenia je rekonštrukcia, čo znamená, že ide
o výmenu svetiel staré za nové a nie o rozširovanie verejného osvetlenia. Pri p.Gedorovi
a Sposobovi sa ešte dorieši verejné osvetlenie k ich spokojnosti dodala starostka. Pavol
Kalman, kanál sme neskoro ukončili, mali sme sankcionovať, peniaze sme dali, nezameral
ho, neodkontroloval ho . Pavol Kalman hovorí starostka ignoruje poslancov. Starostka
obce sa pýta, či nie je podstatné to, že kanál je urobený, vyčistený a vybagrovaný, aby
naši občania boli spokojní? Kanál neodteká, lebo nemá kam, ale v tomto roku sú už
peniaze na ceste a Hydromeliorácie štátny podnik Ke ,bude rekonštruovať celý kanál
Super, do ktorého potom prepojíme náš obecný kanál ,aby mal kde odtekať. Nedá sa
všetko naraz, hovorí starostka.HK obce hovorí, že sa robilo osvetlenie obce , neporadila sa
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starostka s poslancami. Kto odsúhlasil projekt? Starostka obce , bolo stiahnutých
z projektu osvetlenia 11 tis. Eur ,zámer projektu ste schválili vy v apríli. Pavel Gedor,
prečo sa uhradí faktúra, urobí sa úhrada , a až potom sa dá schváliť úprava poslancom
.Starostka hovorí, že preto sa robia úpravy v rozpočte a rozpočtové opatrenia, aby
poslanci schválili úpravu, nikdy s tým poslanci nemali problém, pretože tu nejde o faktúry
v nadmernom množstve, ale len faktúry, ktoré sú potrebné na chod obecného úradu. Na
úhradu faktúr nepotrebuje súhlas OZ, zákon hovorí o tom ,že fa musíme uhradiť. Marek
Rybarčák reaguje, že z toho čo počúva poslanci nemajú právo na nič .Starostka mu
odpovedá ,že práve vy poslanci si až veľmi uvedomujete, že máte rozhodovaciu právomoc
a burcuje vás k tomu pán HK obce B.Marcinčin. Ján Čaraba tvrdí, že starostka porušuje
zákon a preto musí prijať Obecné zastupiteľstvo poslanci Ján Čaraba, Pavol Kalman,
Marek Rybarčák, Pavel Gedor uznesenie, ktorým poveruje HK obce Nižný Kručov
podaním podnetu na prokuratúru . Starostka obce hovorí, že ona zákon neporušuje ,ale
dodržiava, že poslanci OZ si zákon nedajú vysvetliť tak ,ako ho ukladá náš zákonodárca,
namiesto toho počúvajú HK obce a jeho záujmy ,čo im on povie a potom podľa toho
poslanci aj konajú. Tu sa odzrkadľuje aj to , že určitý poslanci dali svoju rozhodovaciu
právomoc kontrolórovi obce B. Marcinčinovi, čo je porušenie zákona. Starostka obce
uzatvára bod interpelácia poslancov.
Návrh na uznesenie k bodu č. 7
Schvaľujú: Uznesenie, ktorým poverujú HK obce Nižný Kručov podaním podnetu na
prokuratúru.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu č. 8 Návrh na 3. rozpočtové opatrenie za rok 2015.

Ján Čaraba hovorí že on nesúhlasí s 3.rozpočtovým opatrením. HK obce sa pripája tiež
nesúhlasí. Starostka im vysvetľuje, že tu ide o skutočnosť čerpania vo výdavkovej časti
rozpočtu. Presne tak, ako bolo čerpané za rok 2015.HK chce vypočuť stanovisko
poradných orgánov – nebolo dodržané. Starostka dala hlasovať za 3. rozpočtové
opatrenie, za úpravu rozpočtu za rok 2015, podľa skutočnosti čerpania a chodu obecného
úradu. Poslanci OZ presunuli tento bod rokovania na stredu 27.1.2016 o 17.00 hod. ,že sa
stretneme na OZ kvôli schváleniu rozpočtu 2016 a schváleniu 3.rozpočtového opatrenia
za rok 2015 a to po jednaní na obci so stretnutím poslancov OZ ,v pondelok 25.1.2016.
Návrh na uznesenie k bodu č. 8
schvaľujú: Presun 3. rozpočtové opatrenie na rok 2015.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba , Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Ry barčák.
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 9 Schválenie rozpočtu na rok 2016
HK nesúhlasí s návrhom rozpočtu ,nesúhlasí s celým stĺpcom v rozpočte. Poslanci OZ
nesúhlasia so schválením rozpočtu na rok 2016. Presúvame tento bod na budúce
zastupiteľstvo z dôvodu opráv, HK obce a finančná komisia je ochotná spolupracovať pri
tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 , chcú sa stretnúť k rozpočtu hneď v pondelok na
obecnom úrade 25.1.2016 s čím starostka obce súhlasí ,stretneme sa v pondelok ráno o 8
hod. Starostka sa pýta poslancov OZ, že od 15.decembra je zavesený návrh rozpočtu na
rok 2016 na web stránke obce a aj každý z nich dostal návrh rozpočtu domov ,tak keď
s ním nesúhlasili, prečo neprišli poslanci OZ so svojim návrhom na rozpočet? Starostka
hovorí, že poslanci si len nachádzajú dôvody na to, aby všetko len komplikovali, prečo
voči nej poslanci bojujú. Starostka chce pozvať aj audítorku.
Návrh na uznesenie k bodu č. 9
Schvaľujú: Presun schválenia rozpočtu na rok 2016 na budúce zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 10 Schválenie rekonštrukcie obecnej budovy PZ s 5% spolufinancovaním
obce cez projekty z Ministerstiev SR, Úrady vlády SR alebo z fondov EÚ
HK obce B.Marcinčin hovorí, že týmto bodom sa nebudeme ani zaoberať, nakoľko nie je
schválený rozpočet na rok 2016. Poslanci OZ presúvajú tento bod rekonštrukcia obecnej
budovy po schválení rozpočtu na rok 2016.
Návrh na uznesenie k bodu č. 10
Schvaľujú: Presun bodu rekonštrukcia obecnej budovy PZ po schválení rozpočtu na rok
2016.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 11 Diskusia.
Finančná komisia a HK obce sa zídu ohľadom návrhu na rozpočet 2016, v pondelok
t.j.25.1.2016 o 8.00 hod. na OcÚ.
K bodu č.12 Záver
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V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19,00 hod.
ukončila.

Zapísal: ..............................................
Zuzana Marcinčinová
Ivana Vaceľová

Overovatelia:

..................................
Pavol Kalman
..................................
Marek Rybarčák

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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