
ZÁPISNICA

z 13. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna
28.5.2016 v zasadacke OCÚNižný Krucov

Prítomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 18.08 hod.
Program:

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia (Návrhy bodov do programu žiadam
v písomnej forme od poslancov OZ dorucit na OCÚdo 25.5.2016, inatesa na návrhy
nebude prihliadat.
Návrh na uznesenie.

2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
Návrh na uznesenie.

3. Kontrola plnenia uznesení.
Návrh na uznesenie.

4. Schválenie návrhu rozpoctu na rok 2016-2018.
Návrh na uznesenie.

5. Návrh na navýšenie odmeny pre zástupcu starostky, zastupovanie pocas MD.
Návrh na uznesenie.

6. Interpelácia poslancov a diskusia.
Návrh na uznesenie.

7. Záver.

K bodu c. 1 Schválenienávrhu pro!!ramu.

Na žiadost hlavného kontrolóra obce vyhadzujeme text v zátvorke v bode c. 1 zátvorku,
pretože tvrdí, že to nemá oporu v zákone. Bod c. 4 bude stanovisko hlavného kontrolóra
obce Bartolomeja Marcincina k návrhu rozpoctu na rok 2016. Potom bude bod c. 5
Schválenie rozpoctu na rok 2016-2018. Potom ide bod c. 6 Návrh na navýšenie odmeny
pre zástupcu starostky. Bod C. 7 bude interpelácia poslancov a diskusia, bod c. 8 ústne
vyjadrenie zástupcu starostky- obce Jána Hermanovského k predošlým zastupitelstvám,
bod c. 9 bude záver.

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie.

2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
Návrh na uznesenie.

3. Kontrola plnenia uznesení.
Návrh na uznesenie.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpoctu na rok 2016.
5. Schválenie návrhu rozpoctu na rok 2016-2018.

Návrh na uznesenie.

6. Návrh na navýšenie odmeny pre zástupcu starostky, zastupovanie pocas MD
Návrh na uznesenie.

7. Interpelácia poslancov a diskusia.
Návrh na uznesenie.

8. Ústne vyjadrenie zástupcu starostky obce Jána Hermanovského k predošlým
zastupitelstvám.

9. Záver.
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K bodu c.2 Urcenie overovatel'ov. návrhovei komisie a zapisovatel'ov.

Zasadnutie obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hennanovská. Na zaciatku rokovania OZ upozornila poslancov OZ, HK obce
a prítomných poslancov , že dnes sa rokovanie OZ bude nahrávat. Následne po tom
privítala starostka obce, pracovnícku OCÚ p. Zuzanu Marcincinovú, , Bartolomeja
Marcincina, hlavného kontrolóra obce, konštatovala že sú prítomní poslanci: Ján
Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hennanovský. Pavel Gedor neprítomný,
neospravedlnený. Na základe prítomnosti starostka obce skonštatovala uznášania
schopnost rokovania.
Za zapisovatela bola schválená na notebooku p. Marcincinová Zuzana do zošita zástupca
Ján Hennanovský, návrhová komisia Ján Caraba, Marek Rybarcák, a za overovatelov
zápisnice boli schválení Ján Hennanovský a Pavol Kalman.

K bodu c.3 Kontrola plnenia uznesení.

Starostka obce precítala poslancom uznesenia, ktoré nepodpísala. Pán hlavný kontrolór sa
pýta, kedy budú zverejnené uznesenia, ktoré dorucil z návrhovej komisie p. Marek
Rybarcák , poslanec OZ na obecný úrad. Starostka ku tomu hovorí, že tieto uznesenia sa
nedostali k nej, ostali v pošte a kedže je to teraz riešené na orgánoch OCTK tak teraz to
riešit nebudeme.

K bodu c. 4 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoctu na rok 2016.

HK obce Bartolomej Marcincin predložil stano}jisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpoctu na rok 2016. Poslanec Ján Hennanovský hovorí, že v minulom volebnom období
poslanci OZ prechádzali všetky položky rozpoctu so starostkou, s úctovníckou, s bývalou
hlavnou kontrolórkou. BolUm položky vtedy vysvet1ené.Starostka obce hovorí, že dostali
predložený návrh na rozpocet, nepredložili žiadne návrhy, rozpocet bol urobený podla
dovtedy známych údajov. Na prípravu rozpoctu bolo dohodnuté stretnutie na obecnom
úrade 25.1.2016 ráno o 8.00 hod. , z ktorého poslanec p. Marek Rybarcák, HK Bartolomej
Marcincin odišli, pretože starostka obce nechcela podpísat predchádzajúce uznesenia.
Stretnutie k rozpoctu z HK v piatok 29.4..2016 nebolo, z dôvodu, že znalec zobral
úctovné doklady z OCÚ. HK k tomu dodáva, že k tvorbe rozpoctu nie sú potrebné
doklady, ktoré zobral znalec. Poslanec Ján Hennanovský hovorí, že tvorba rozpoctu už
bola pred polrokom. 23.4.2016 bola urobená dohoda so starostkou, že budúci piatok bude
tvorený návrh rozpoctu starostkou, pracovníckou OZ a hlavným kontrolórom. Piatok
29.4.2016 HK na predmetné jednanie došiel, no starostka nebola prítomná a nepoverila
ani pracovnícku pripravovat návrh rozpoctu na rok 2016 podla dohody.HK neodporúca
prijat rozpocet na rok 2016 aj na základe toho, že starostka obce neumožnuje poslancom
ani HK nijakú kontrolu. Poslanci stanovisko HK k návrhu rozpoctu berú na vedomie.
Vyjadrenie starostky obce k stanovisku hlavného kontrolóra obce Bartolomeja
Marcincina: starostka obce uvádza, že hlavný kontrolór obce úmyselne navádza poslancov
na neschválenie rozpoctu, uvádza dôvody, ktoré sa nezakladajú na pravde, lebo doposial'
žiaden poslanec neprišiel, ani mailom sa nevyjadril k návrhu rozpoctu a dalej prikladá
svoje písomné stanovisko , ktoré starostka zverejní. Na to starostka obce precítala na OZ
svoje stanovisko k stanovisku HK k návrhu rozpoctu obce. Stanovisko poslancov OZ
bude dorucené na OCÚ. Starostka obce hovorí, že HK navrhuje chodit na kontrolu na
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OCÚv stredu, v piatok starostka nemôže. Ján Hermanovský navrhuje stretnutie ohl'adom
rozpoctu v pondelok 30.5.2016 o 14.00 hod. alebo cím skôr, chce aby sa rozpocet schválil
cím skôr, aby sa to netahalo celý rok.

Hlasovanie k termínu v pondelok 30.5.2016 o 14.00 hod. :
Za hlasovali: Ján Hermanovský
Proti: Ján Caraba, Marek Rybarcák, Pavol Kalman.
Zdržal sa: O
Návrh nebol prijatý.

K bodu c. 5 Schválenienávrhu rozpoctu na rok 2016-2018.

Na návrhposlancaOZ Jána Carabu6.6.2016v pondeloko 8.00 hod. bude stretnutiemt
OCÚohl'adomtvorbynávrhurozpoctuna rok 2016-2018.

Hlasovanie k termínu v pondelok 6.6.2016 o 8.00 hod. :
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
Proti: Ján Hermanovský.
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

K bodu c. 6 Návrh na navVšenieodmen ocasMD.
Starostka obce dáva návrh na navýšenie odmeny pre zástupcu pocas zastupovania
starostky pocas MD, ktorý ju zastupoval. Zástupca mal na túto cinnost poverenie od
starostky obce, d'alej robil aj opravy a údržbu na OCÚ,MŠ.

Hlasovanie :
Za hlasovali: O
Proti: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
Zdržal sa: Ján Hermanovský.
Návrh nebol prijatý.

K bodu c.7 Interpelácia poslancov a diskusia.

V diskusii poslanec Ján Caraba predniesol návrh obcanov, bol oslovený obcanmi posunút
termín napojenia na kanalizáciu do konca roka 2016.

Hlasovanie :

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský.
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Poslanec Ján Hermanovský hovorí, že pocas zastupovania na OCÚrobila kontrolu RÚVZ
Vranov n.T. Treba urobit vo WC prepážky, dlažba špárovka je sivá, treba ju vybielit.
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Pracovnícky MŠ musia mat spracovanú smernicu bezpecnosti pri práci. Na detskom
ihrisku v MŠ je treba opravit pieskovisko, kolotoc, je treba urobit brigádu. Foršty sú už
kúpené. Dalej poslanec Ján Hermanovský hovorí, že treba nám kosit a preto treba prijat
pracovníkov na kosenie. Na návrh poslanca Mareka Rybarcáka zavesíme oznam na
obecnú tabulu, že obec ponúka kosit cintorín a obecné pozemky za 5,00 Eur/za hodinu
v hrubej mzde. Obcan obce p. Michal Mikloš v diskusii hovorí, že na jeho pozemku
(cesta do rovni) je vysypaný betónový stavebný odpad od p. Jaroslava Boroša. Prišiel
vyzvat ústne, že si nepraje, aby bol na jeho pozemok vyvážaný akýkolvek odpad. Michal
Mikloš žiada obecný úrad vypratat odpad z jeho pozemku.

K bodu c.8 Ústne itelstvám.

Navrhuje aby sa poslanci viac zaujímali o obec, kosacky sa dávajú opravovat do servis~,
treba pov~eritosobu, kontroluje kosacky a iné, co sa týka obecného úradu. Doteraz to robil
on sám. Prvé zastupitelstvá boli v poriadku, teraz nic nesedí. Bývalá kontrolórka obce
mala mzdu 50 Eur, terajší hlawý kontrolór má mzdu 100 Eur . Teraz sa veci neriešia
kl'udne, treba spoluprácu, treba obec sledovat, treba riešit problémy, aby sa obec
rozvíjala. Obec sme vyzdvihli, teraz bude upadat. Dá podnet aj on sám na políciu. Je tu už
tretie volebné obdobie. Poslanec Ján Caraba hovorí, že nebol v roku 2015 na všetkých OZ.
Dôvera sa zacala narúšat aj tým, že dokumenty boli zverejnené nie tie, ktoré boli
overené. Ján Hermanovský navrhuje prijat na HPP ešte jedného kontrolóra nezávislého,
co má aspOll5 rocnú prax v obore ekonomicky a certifikát a kurzy.

Hlasovanie za návrh Jána Hermanovského prijat nezávislého kontrolóra na HPP:
Za hlasovali: Ján Hermanovský.
Proti: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák.
Zdržal sa: O
Návrh nebol prijatý.

Marek Rybarcák navrhuje, aby zvukový záznam z OZ bol zverejnený na webe obce od
dnešného rokovania OZ vrátane.

Hlasovanie :

Za hlasovali: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský.
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Zástupca starostky Ján Hermanovský navrhuje, že treba zakúpit kameru a aby bol
kamerový záznam od budúceho OZ zverejnovaný na webe obce.

Hlasovanie :

Za hlasovali: Ján Hermanovský.
Proti: O
Zdržal sa: Marek Rybarcák, Ján Caraba, Pavol Kalman.
Návrh nebol prijatý.
Poslanci , ktorí sa zdržali môžu zmenit názor po vycíslení nákladov na túto službu a túto
službu zabezpecí poslanec Ján Caraba.
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K bodu c. 9 Záver.

V závere starostka obce podakovala prítomným za úcast a zasadnutie o 20,51 hod.
ukoncila.

- - -
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