ZÁPISNICA
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa
24. 6. 2016 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok o 17.00 hod.
Program:
1. Schválenie návrhu programu.
Návrh na uznesenie.
2. Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľov.
Návrh na uznesenie.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Berú na vedomie.
4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Návrh na uznesenie.
5. Správa o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2016.
Berú na vedomie.
6. Audit 2015.
Návrh na uznesenie.
7. Záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2015.
Návrh na uznesenie.
8. Výročná správa za rok 2015.
Návrh na uznesenie.
9. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016-2018.
Návrh na uznesenie.
10. VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Návrh na uznesenie.
11. Interpelácia poslancov.
12. Diskusia.
13. Záver.
K bodu č. 1

Schválenie návrhu programu.

Návrh na uznesenie k bodu č.1:
Schvaľuje : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.2 Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľov.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hermanovská. Na začiatku rokovania OZ upozornila poslancov OZ, HK obce
a prítomných poslancov , že dnes sa rokovanie OZ bude nahrávať, tak ako od začiatku
roka. Následne po tom privítala starostka obce, pracovníčku OcÚ p. Zuzanu
Marcinčinovú, ,p. Ivanu Vaceľovú, Ing. Drahomíru Maskaľovú, audítorku obce,
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Bartolomeja Marcinčina, hlavného kontrolóra obce, konštatovala že sú prítomní poslanci
: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor. Ján Hermanovský
neprítomný, ospravedlnený. Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala
uznášania schopnosť rokovania.
Za zapisovateľa bola schválená na notebooku p. Marcinčinová Zuzana do zošita Ivana
Vaceľová , návrhová komisia Ján Čaraba, Marek Rybarčák, a za overovateľov zápisnice
boli schválení Pavel Gedor a Pavol Kalman.
Návrh na uznesenie k bodu č.2:
Schvaľuje : Za zapisovateľa p. Marcinčinová Zuzana a Ivana Vaceľová, overovateľov
zápisnice p. Pavel Gedor a Pavol Kalman.

Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení.
Starostka obce prečítala poslancom uznesenia, ktoré nepodpísala a sú zverejnené na našej
webovej stránke. Ide o uznesenia č. 14/2016, 16/2016, 18/2016, ktoré nepodpísala
a vyžila sistačné právo starostky. HK obce a člen návrhovej komisie Ján Čaraba
nesúhlasia s tým, že uznesenia sú v nezákonnej forme. Návrhová komisia prerobí
uznesenia, aby mohli byť samostatne podpísané starostkou. Poslanec Ján Čaraba prečítal
uznesenia č. 14/2016, 16/2016 . Starostka dáva hlasovať k uzneseniu č. 14/2016.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol opätovne prijatý.
Starostka dáva hlasovať k uzneseniu č . 16/2016.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol opätovne prijatý.
K bodu č. 8 (Uznesenie č. 18/2016) návrhová komisia vypracuje nový návrh uznesenia.
HK opakovanie žiada o vysvetlenie , prečo neboli uznesenia č.17-22/2015 z apríla 2015
schválené a sú zverejnené na webovej stránke obce. Starostka obce hovorí , že HK
zavádza poslancov, veci sú riešené na polícií. Nebol v tom čase HK. Poslanec Marek
Rybarčák sa pýta, kedy boli uznesenia z apríla 2015 schvaľované, v májovom OZ v roku
2015 nebol bod schvaľovanie uznesení z apríla 2015. Starostka obce hovorí, že poslanec
Ján Čaraba klame.
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Uznesenie č.9/2015 s firmou Premier Consulting – ako plníme uznesenie. Ide
o uznesenie program rozvoja vidieka. Poslanec Ján Čaraba hovorí s firmou Premier
Consulting má obec vypovedanú zmluvu, starostka obce vypovedala zmluvu, preto
uznesenie č. 9/2015 je neaktuálne, poslanec Ján Čaraba navrhuje obecnému zastupiteľstvu
hlasovať o tomto uznesení. Vyjadrenie starostky obce, toto uznesenie hovorí o tom , že
schvaľuje Program rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 -2020 s firmou Premier
Consulting. Starostka obce dáva hlasovať , kto je za zrušenie uznesenia č. 9/2015.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Starostka uvádza, že tento bod bol prijatý na OZ 25.3.2015, v tomto bode bolo poslancom
vysvetlené celý program PRV 2014-2020 na ďalšie roky. V tomto uznesení boli schválené
projekt výstavba chodníka a revitalizácia okolia DS, na základe čoho rozbehla starostka
projekty, vysporiadala pozemok, odkúpili sme pozemok od PSK, rozbehli sme všetky
aktivity do podania žiadosti ,urobilo sa VO . Bola ku tomu aj verejná schôdza, konkrétne
k výstavbe chodníka a k okoliu DS, ktorej sa zúčastnili občania našej obce. Občania našej
obce potvrdili a odhlasovali, aby sme išli do týchto projektov. Po tejto verejnej schôdzi
bolo OZ , ktoré sa konalo každý mesiac v roku 2015 na ktorom sme sa dohodli, že do
projektov sa ide. Keby nebol schválený celkový zámer a uznesenie, starostka obce by do
projektov neišla ani neriešila. HK hovorí, že starostka bola upozornená, že po zrušení
zmlúv s firmou Premier Consulting koná v rozpore s uznesením č. 9/2015 z marca 2015
a bola požiadaná, aby pripravila projekty pre poslancov na schvaľovanie, čo dodnes
neurobila. Poslanec Ján Čaraba hovorí, že starostka obce ubezpečila poslancov o dobrej
spolupráci s firmou Premier Consulting, ráta s ňou do budúcna a do budúcna nám táto
firma zabezpečí prefinancovanie projektov.
Návrh na uznesenie k bodu č. 3
Hlasovanie k zrušeniu uznesenia č. 9/2015 :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
-

Uznesenia z 22.1.2016 č. 1-10/2016 poslanci schvaľujú stiahnuť z webovej stránky
a na základe návrhu uznesení z 22.1.2016, ktoré poslanci doručili na Obecný úrad
zverejniť uznesenia podľa návrhovej komisie.

Návrh na uznesenie k bodu č.3
Berú na vedomie : Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
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K bodu č. 4 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
HK obce Bartolomej Marcinčin predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016 bol v zmysle zák. 369/1990 Z.z
o obecnom zriadení zverejnený na 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve na webovej
stránke obce aj na úradnej tabuli obce. Bol zaslaný aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Starostka obce vyzvala HK , aby prečítal návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2016. HK prečítal poslancom OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Poslanci nemali nič na doplnenie a tak dala starostka k návrhu Plánu kontrolnej činnosti
na 2.polrok 2016 hlasovať.
Návrh na uznesenie k bodu č.4:
Schvaľuje : Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 5 Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016.
HK Bartolomej Marcinčin
predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu
o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016. Správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016
zaslal aj starostke obce na vyjadrenie. Prečítal poslancom Správu o kontrolnej činnosti za
1. polrok 2016. Starostka obce dáva vyjadrenie k správe o kontrolnej činnosti za 1.polrok
2016.
Návrh na uznesenie k bodu č.5:
Berú na vedomie : Správu o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2016.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 6 Audit 2015 .
Starostka obce privítala a odovzdala slovo Ing. Drahomíre Maskaľovej, audítorke obce,
ktorá robí našej obci audit už dlhoročne. Ing. Maskaľová informovala poslancov , že
urobila audit za rok 2015 našej obce, overila účtovníctvo obce. Upozornila, že vo výkaze
FIN 1-12 nebola skutočnosť v súlade s upraveným rozpočtom. 3.rozpočtové opatrenie
starostka predložila OZ, vie, že sa o týchto veciach koná aj na iných orgánoch, úprava
rozpočtu sa má schvaľovať vopred. Úprava rozpočtu pred finančnými operáciami, nie až
po . Preto dala výhradu k rozpočtovému hospodáreniu. Zaoberala sa bodom zadlženosť,
aby sa zjednala náprava, teraz je dlh obce 51,8 %. Po konzultácii so starostkou aj
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účtovníčkou obce bude v roku 2016 klesať dlh obce pod 50%. Po stránke účtovnej,
odbornej je účtovná závierka spracovaná podľa zákona a načas. Audítorka dáva výhradu
k úprave rozpočtu, ktorá nebola schválená. Audit je urobený s podmienkou, nevie posúdiť
zodpovednosť , kto porušil zákon. Na obci bol aj súdny znalec, prechádzala s ním položku
po položke.
Návrh na uznesenie k bodu č.6:
Berú na vedomie : List audítora obecnému zastupiteľstvu a Správu audítora za rok 2015.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č.7 Záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2015.
Záverečný účet obce Nižný Kručov bol v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení zverejnený na 15 dní pred schválením na webovej stránke obce aj na úradnej
tabuli.
Návrh na uznesenie k bodu č.7
Schvaľuje : Záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2015 – celoročné hospodárenie sa
schvaľuje z výhradami.
Berie na vedomie: Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nižný Kručov za rok 2015,
aby poslanci schválili záverečný účet s výhradami z dôvodu, pretože záverečný účet tak
v príjmovej ako aj výdavkovej časti nie je v súlade s §12 zákona č. 583/2004 Z.z. z.n.p.
pretože výška výdavkov a príjmov obce nebola upravená rozpočtovými opatreniami.
Návrh na opatrenia bude predložený po ukončení rozhodnutia orgánov činných v trestnom
konaní.
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 8 Výročná správa za rok 2015.
Výročná správa za rok 2015 bola v celom znení zverejnená na webovej stránke obce.
Audítorka dodáva, že je zostavená v súlade so zákonom o účtovníctve, musí byť overená
audítorom. Výročná správa musí byť zverejnená v RIS.SAM aj so správou audítora.
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Návrh na uznesenie k bodu č.8
Berú na vedomie : Výročnú správu za rok 2015.
Schvaľujú: Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní v roku
2016 preúčtovať z účtu 431 na účet 428 .
Hlasovanie
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 9 Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016-2018.
Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 je zverejnený na webovej stránke obce.
Poslanci OZ schvaľujú návrh rozpočtu obce na rok 2016 v takej štruktúre a výške, ,aký
predložili poslanci OZ a hlavný kontrolór obce. HK k predloženému návrhu rozpočtu obce
na rok 2016 dáva súhlasné stanovisko. Vyjadrenie starostky obce, tým, že poslanci OZ
schválili ich predložený návrh, už teraz nesedí rozpočet so skutočným čerpaním, a je
potrebné predložiť rozpočtové opatrenie ešte dnes, lebo inak bude porušený zákon. HK
uvádza, že pokiaľ obec dodržiavala podmienky rozpočtového provizória nemôže dôjsť
k porušeniu zákona.
Návrh na uznesenie k bodu č.9
Schvaľuje : Rozpočet obce Nižný Kručov za rok 2016.
Berú na vedomie: Rozpočet obce Nižný Kručov na 2017-2018.
Berú na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016.
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 10 VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Dodatok č. 1 k VZN je zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli obce.
Návrh na uznesenie k bodu č.10
Schvaľuje : Dodatok č. 1 k VZN o zneškodňovaní odpadových vôd.
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
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K bodu č. 11 Interpelácia poslancov a k bodu č. 12 Diskusia.
Na návrh poslanca Jána Čarabu navrhuje obecnému zastupiteľstvu zrušiť Uznesenie č.
68/2015 z 13.11.2015 z dôvodu, že v tejto veci sa nič nekoná a v prípade záujmu bude táto
otázka otvorená.
Návrh na uznesenie k bodu č.11 a 12
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák, Pavel Gedor.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu č. 13 Záver.
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20,00 hod.
ukončila.

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

Overovatelia:

..............................................
Ivana Vaceľová

..................................
Pavol Kalman
..................................
Pavel Gedor

Návrhová komisia: ..............................................
Ján Čaraba
................................................
Marek Rybarčák
Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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