ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna
25.11. 2016 v zasadacke OCÚNižný Krucov
Prítomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 17.00 hod.
Program:
1. Schválenie návrhu programu.
Návrh na uznesenie.
2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
Návrh na uznesenie.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Berú na vedomie.
4. Návrh na l.rozpoctové opatrenie rozpoctu obce Nižný Krucov na rok 2016.
NáV(hna uznesenie.
5. Návrh na odvolanie Wavnéhokontrolóra obce Nižný Krucov
Návrh na uznesenie
6. Interpelácia poslancov.
7. Diskusia.
8. Záver.

K bodu c. 1 Schválenienávrhu prOID"amu.
p. Kalman dáva návrh, aby sme prejednaliako 3. bod zasadnutiaOZ nášho hosta p.
Rímskehoz telekomunikacnejspolocnostiUPC.
1. Schválenie návrhu programu.
Návrh na uznesenie.
2. Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
Návrh na uznesenie.
3. Návrh p. Kalmana na spoluprácu pripojenie na telekomunikacnú siet - UPC
Návrh na uznesenie
4. Kontrola plnenia uznesení.
Berú na vedomie.
5. Návrh na l.rozpoctové opatrenie rozpoc.tuobce Nižný Krucov na rok 2016.
Návrh na uznesenie.
6. Návrh na odvolanie Wavnéhokontrolóra obce Nižný Krucov
Návrh na uznesenie
7. Interpelácia poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.
Návrh na uznesenie k bodu c.l: Schválenie návrhu programu
Schvaluje: Program zasadnutia obecného zastupitelstva.
Hlasovanie :
Za Wasovali: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor, Ján
Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.
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K bodu c.2 Urcenie overovatel'ov. návrhovei komisie a zaoisovatel'ov.
Zasadnutie obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hermanovská. Následne po tom privítala starostka obce pracovnícky OCÚ p. Ivanu
Vacelovú a p. Zuzanu Boršcovú Žipajovú. Konštatovala, že sú prítomní poslanci: Ján
Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor, Ján Hermanovský a hlavný
kontrolór obce Bartolomej Marcincin. Na základe prítomnosti starostka obce
skonštatovala, že
sme uznášania schopný. Za overovatelov bol urcený p. Ján
Hermanovský a Marek Rybarcák. Návrhová komisia: Ján Caraba a Pavol Kalman.
Za zapisovatela bola schválená na notebooku p. Vacelová Ivana a do zošita p. Zuzana
Boršcová Žipajová.
Návrh I}auznesenie k bodu c.2: Urcenie overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov
Hlasovanie :
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor, Ján
Hermanovský
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

-

K bodu c. 3 Návrh na sooluorácu o oriooiení na telekomunikacnú siet' UPC
Starostka obce privítala pracovníka telekomunikacnej siete UPC p. Rímskeho, ktorému
udelila slovo, p. Rímsky hovorí: chceli by sme ~omocou optického kábla pripojit
vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu. Chceli by sme za symbolickú cenu
poskytnút pripojenie vysokorýchlostného internetu pre obec Nižný Krucov a obec
Komárany, ktorý bude napojený z Vranova nad Toplou vzduchom a v obci bude napojená
hlavná mikrovlnka a potom po stÍpoch miestneho rozhlasu káblom. Káble sa môžu použit
aj napr. na rozšírenie kamerového systému. Potrebné podklady a cenovú ponuku nechá p.
Rímsky na obecnom úrade. P. starostka sa pýta co by to stálo. Robíme to my, obec by to
nestálo nic. Zmluvu s obcou na rozhlaso~é stÍpy by sme urobili za symbolickú cenu I€.
Zriadime si vlastnú prípojku na pozemku v obci Komárany alebo v obci Nižný Krucov. P.
Caraba sa pýta, ci majú pripravený nejaký návrh zmluvy. p. Rímsky odpovedá, ak by bol
záujem vie to poslat niekomu na preštudovanie. P. Rybarcák sa pýta ci to v obci Sol už
beží. P.Rímsky odpovedá, že áno. P. Rímsky odpovedá, ak by ste potrebovali
domontovat nejaké stÍpy vie to urobit naša firma na náklady firmy UPC v rámci
verejnoprospešných prác.
p. Višnovský sa pýta ci netreba urobit prieskum ci by mali ludia o tento internet záujem.
P. Jakubcin sa pýta, ak by sme mali záujem o 35 MB internet za 7 sedem Eur ci k tomu je
aj nejaká iná viazanost. P. Rímsky hovorí:. nerobíme to aby sme to zrealizovali na I rok
ale na viac rokov. Robíme to na dlhodobo. Predpokladáme, že budeme šikovní, že to bude
rýchle, nekomplikované. Pripájali sme aj vo vysokých horách a ludia boli spokojní. Pán
Macko hovorí, že ak to nezaväzuje obec, tak potom je prieskum nepodstatný. Okamžité
pripojenie nebude, lebo ludia majú nejaké iné záväzky a ak im skoncí viazanost tak
potom sa prihlásia k Vám. . Chceme kabelizovat dve obce naraz Komárany aj Nižný
Krucov. Potrebujeme priestor 3x3 m. Pôvodne sme uvažovali o vašej obci. Bolo by
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k dispozícii okolo 66 programov. Platia ceny ktoré, som doniesol pre obec. P. starostka sa
pýta, ci sa nemôže stat, že ceny v obciach budú rozdielne.
P. Rímsky odpovedá, že ceny budú rovnaké. P. Jakubcin st. hovorí, že im prihrali na smec
nakolko v televízii hlásia, že treba zabezpecit televízny signál cez kábel. P. Marek
Rybarcák sa pýta ako dlho by trvalo pripojenie? P. Rímsky odpovedá, že asi tak 2-3
mesiace. Starostka obce podakovala p. Rímskemu za prezentovanie. P. Caraba sa pýta,
ak by obec pristúpila a podpísala zmluvu, ci by sme ju mohli vidiet. P. Rímsky
odpovedá, že zmluvu zašle na e-mailovú adresu, ktorú mu poskytla starostka obce.
Tento bod poslanci OZ presúvajú na najbližšie zasadnutie OZ, pretože si chcú
naštudovat zmluvu.

K bodu c. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starostka hovorí, že dna 23.8.2016 ste si sami urobili OZ u p. Jána Carabu, z ktorého ste
priniesli na OCÚzápisnicu s návrhom uznesení. Nakolko starostka nevedela ako postupovat,
tak celú zápisnicu s návrhom uznesení zbalila do obálky a obrátila sa na prokuratúru.
Následne na to Vám prokuratúra odpovedala v 3 listoch. Posledný krát bolo OZ 24.6. 2016.
Starostka hovorí, že vy poslanci ste dorucili žiadost, aby zvolala mimoriadne OZ na den
29.7.2016, ktoré sa v tento den neuskutocnilo. Potom ste opät dorucili 2.8.2016 žiadost
o zvolanie (mimoriadneho) zasadnutia OZ, ktoré starostka nezvolala nakolko žiadost
neobsahovala dátum konania OZ a v obci sa neudiala nijaká mimoriadna situácia. Podla
zákona o obecnom zriadení zvoláva starostka OZ do 3 mesiacov. Nakolko sa OZ uskutocnilo
24.6.2016 nepovažovala za potrebné zvolat mimoriadne OZ. Poslanci OZ s HK obce si OZ
urobili dna 23.8.2016 v dome Jána Carabu, c.9. Ján Hermanovský hovorí, že o tom OZ
nevedel, nikto ho o tom neinformoval. Ked HK vie informovat všetkých 4 poslancov preco
neinformoval aj zástupcu starostky. P. Caraba hovorí, že to bolo vyvesené na obecnej tabuli
a následne starostka hovorí, že to tam nebolo a žiadala: aby poslanci OZ predložili o tom
dôkaz. Starostka hovorí, že to tam nebolo zavesené nakolko na ich dorucenej žiadosti zo dna
2.8.2016 nebol uvedený dátum zasadnutia OZ. Starostka hovorí, že od 24.6.2016 zvolala OZ
na den 24.9.2016 (sobota) o 18.00 hod, ktorej sa zúcastnil len poslanec Ján Hermanovský.
Následne kedže poslanci OZ neboli uznášania schopní starostka zvolala OZ do 14 dní opät
6.10.2016 (štvrtok) o 10.00, ktorého sa zúcastnil iba HK obce B. Marcincin. Kedže opät
s poslancov neprišiel nikto starostka zvolala OZ na den 20.10.2016 (štvrtok) o 10.00 hod., kde
sa nezúcastnil nikto z poslancov, opät starostka zvolala OZ do 14 dní a to dna 2.11.2016
(streda) o 10.00 hod., kde neprišiel nikto a preto opät starostka zvolala OZ na den 11.11.2016
(piatok) o 18.00 hod., ktorého sa nezúcastnil nikto z poslancov OZ. A tak na žiadost Mareka
Rybarcáka zvolala starostka OZ na den 25.11.2016 (piatok) o 17.00 hod., t. j. dnes. Tieto 3
listy z prokuratúry, ktoré im boli adresované OZ v Nižnom Krucove chcela starostka
predložit hned na najbližšom zasadnutí OZ. Nakolko poslanci OZ na zasadnutia nechodili
starostka predkladá listy dnes. Hlavný kontrolór obce B. Marcincin hovorí, že poslanci
dodržali zákon do poslednej bodky, ked rokovali u pána Carabu. Naco starostka odpovedá, že
toto OZ bolo nezákonné. Poslanec Ján Hermanovský hovorí, že poslanci žiadajú od starostky
aby mali pozvánky pred OZ už týžden dopredu a jemu nebola poslaná pozvánka na OZ, ktoré
sa uskutocnilo dna 23.8.2016 u poslanca Jána Carabu, c.9., HK obce ho o nicom
neinformuje.HK obce hovorí, že máš manželku starostku, ktorá ti to mohla preposlat na email. Poslanec Ján Hermanovský hovorí, že 4 poslanci prídu na OZ s papiermi a cítajú otázky,
ktoré im nadiktoval HK obce Bartolomej Marcincin. HK hovorí, že poslanci prišli dna
23.8.2016 na OCÚ a budova bola uzamknutá, preto šli rokovat do Jána Carabu, c. 9. Na
obecnej tabuli bolo vyvesené, že OZ sa bude konat na Obecnom úrade. Ján Hermanovský
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odpovedá, že na obecnej tabuli to nebolo zavesené. HK obce hovorí, že táto schôdza dna
23.8.2016 sa konala v litere zákona na 15. den od dorucenia žiadosti. Naco mu hovorí
starostka, aby rozbalili listy z prokuratúry nakolko v týchto listoch prokurátor hovorí o tom,
ci poslanci konali správne alebo nie. HK obce hovorí, že uznesenia môžu byt pozastavené iba
uznesením súdu, žiadnym prokurátorom. Starostka obce hovorí, že zo zasadnutia OZ dna
23.8.2016 a z ich návrhov poslancov na uznesenie starostka neurobila uznesenia, nepodpísala
ich a preto využila sistacné právo starostky preto uznesenia, ktoré dna 23.8.2016 schválili
alebo potvrdili sú neplatné. HK obce hovorí, že aj dna 22.1.2016 si starostka uznesenia
vymyslela a vymyslené uznesenia zverejnila na webovú stránku obce, zápisnicu OZ a návrh
uznesení zo dna 22.1.2016 nepodpísali ani overovatelia. Starostka sa pýta, kto dal peciatku
na návrh uznesení. Ján Hermanovský hovorí, že kde ste založili tieto papiere? Poslanec
Caraba hovorí, že boli dorucené na OCÚ. Naco odpovedá starostka, že ich založila
pracovnícka OCÚZuzana Marcincinová a k nej sa nedostali. HK obce sa pýta, že podla coho
mali vediet, že tieto uznesenia boli sistované. Starostka obce mu odpovedá, že podla zákona
o obecnom ~adení 369/1990. HK obce sa pýta, preco neboli zverejnené na webovej stránke.
Poslanec Marek Rybarcák hovorí, že poslanci OZ neboli predvolaní na žiaden výsluch.
Starostka odpovedá, že neboli nakolko im prokurátor píše listy, ktoré majú na najbližšom OZ
prerokovat. Poslanec Ján Hermanovský hovorí, že treba rozbalit listy a precítat. Ing. Ján
Macko hovorí, že dlhým cítaním strácajú cas, prokuratúra je vyšetrovatel, ktorý vznesie
obvinenie a dá to na súd. Starostka na to hovorí, že nech Ján Hermanovský, zástupca starostky
vezme prvý list v poradí zo dna 14.10.2016 pod spisovou znackou PD 86/16/7713-6, aby ho
precítal. Poslanec Ján Hermanovský otvoril list a zacal cítat: VEC: Upozornenie prokuratúra
podla § 28 ods. 1 Zákona c. 153/2001 Z.z. Po otvorení listu sa pýtal HK obce, že ktorý
prokurátor je v liste podpísaný. Starostka mu odpovedá, že prokurátorom je JUDr. Justína
Kmetová. Nato hned HK obce povedal, že starostka obce si zašla za kamarátkou na
prokuratúru a ona jej napísala odpoved. Ked Ján Hermanovský docítal list zobral tento list do
rúk HK obce, ktorý sa postavil a povedal, že on JUDr. Just!nu Kmetovú pozná, a že je to taká
prokurátorka, ktorá nevie ani napocítat správne dni a sama si protirecí, lebo ani nevie
napocítat, že 23 kalendárnych dní je 15 pracovných dní. Starostka hovorí, že JUDr. Kmetová
upozornuje, aby bolo toto upozornenie prerokované na najbližšom OZ a prijat dôsledné
opatrenie smerujúce k tomu, aby v budúcnosti nedochádzalo k porušeniu zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri zvolávaní zasadnutí OZ Nižný
Krucov. Ján Hermanovský hovorí, že je to upozornenie pre poslancov a musia to
prerokovat. Poslanec Ján Caraba hovorí, že tieto 3 listy treba zverejnit na webovej stránke
obce aj na obecnej tabuli. P. Macko sa pýta, preco to dospelo do tejto fázy a preco došlo
k tomu, aby sa to prerokovalo. Starostka hovorí, že ona tiež dostala k týmto listom odpovede
a v nich sa písalo, že poslanci OZ to majú prerokovat na najbližšom OZ a majú k tomu zaujat
stanovisko. Ján Hermanovský hovorí, že si poslanci OZ tvoria zákony sami. Caraba hovorí, že
starostka mala zvolat zasadnutie OZ na den 23.8.2016, a že ked tam nechcela byt, mala odíst
a v rokovaní OZ by pokracovali bez nej. Naco starostka odpovedá, že ked ona zvoláva
zasadnutia OZ chce byt prítomná a ked bude starosta Caraba, nech si zvoláva OZ kedy chce.
Pani Barátová sa pýta, ci bola nejaká schôdza bez toho aby ste sa nehádali? P. Caraba
navrhuje, aby bola odpoved na upozornenie prerokovaná na budúcom OZ. Poslanec Marek
Rybarcák dáva návrh, aby sa hlasovalo za to, že ostatné listy sa cítat nebudú. Starostka obce
odpovedá, že návrh programu sa schval'uje na zaciatku. Starostka obce chcela precítat ešte 2
listy: 1. list z 31.10.2016 po spisovou znackou 89/16/7713-5 a 2. list zo dna 31.10.2016 pod
spisovou znackou PD 88/16/7713-5. Tieto dva listy poslanci OZ odmietli precítat
a prerokovat.
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Návrh na uznesenie k bodu cA: Kontrola plnenia uznesení
Berú na vedomie
K bodu c.5 Návrh na l.rozpoctové opatrenie rozpoctu obce Nižný Krucov na rok 2016.

Starostkaobce hovorí,že návrh na 1. rozpoctovéopatrenierozpoctuobce Nižný Krucov
na rok 2016 bol dorucený e-mailom každému poslancovi OZ aj HK obce a bol aj
zverejnený na webovej stránke obce. HK obce hovorí, že nedostal zdôvodnenie na
1. rozpoctové opatrenie a nevidel žiadne faktúry a ani iné doklady tykajúce sa príjmov
a výdavkov obce. Nato mu starostka odpovedá, akoto že nic nevidel ked má doma
skopírované všetky súbory obecného pocítaca, kde sú faktúry aj úctovníctvo obce.
Starostka mu hovorí, že v tomto návrhu nešlo len o výdavky, ale že úpravu potrebujeme
urobit preto, že sme do rozpoctu obce dostali príjmy ako napr. cca 25 000 na verejné
osvet1enie celkové príjmy vo výške cca 39 tisíc EUR. HK odpovedá, že on vie cítat.
Poslanec Ján Caraba hovorí, že žiada starostku obce o predloženie rozpoctu na rok 2017.
Starostka obce mu odpovedá, že rozpocet nachystá, ale naco ked' aj ta prídu poslanci aj
s HK s vlastným návrhom rozpoctu a následne si ho aj sami schvália. Starostka obce dala
hlasovat za tento návrh.
Návrh na uznesenie k bodu c. 5 : Návrh na l.rozpoctové opatrenie rozpoctu obce Nižný
Krucov na rok 2016.
Hlasovanie:
Za: 1 Ján Hermanovskýý
Proti: 4 Marek Rybarcák. Pavol Kalman, Pavel Gedor, Ján Caraba
Zdržal sa : O
Návrh nebol prijatý
K bodu c. 6 Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce
Návrh predkladá Mgr. Vladimíra Hermanovská. Tento návrh bol vyvesený na obecnej tabuli
dna 10.11.2016 a na webovej stránke obce. Starostka obce precítala dôvodnú správu
o odvolaní HK obce. Precítala návrh na uznesenie a návrh na odvolanie HK. HK sa pýta, ci
sa môže obhájit. Starostka mu udelila slovo a vypoculi sme si obhajobu HK obce Bartolomeja

Marcincina.HK obce žiada starostku obce, aby sa v nedelu v obecnom rozhlase verejne
ospravedlnila jemu ap. Marcincinovej za krivé ôbvinenie po 15:00 hod. opakovane a svoje
ospravedlnenie zverejnila aj na obecnej tabuli v prípade, že tak neurobí vznesie podnet na
orgány cinné v trestnom konaní. Nato starostka obce žiada HK obce a poslancov OZ aj
p. Marcincinovú, aby sa verejne ospravedlnili v obecnom rozhlase starostke obce za krivé
obvinenie. Starostka obce upozornuje poslancov OZ k návrhu na odvolanie HK obce
Bartolomeja Marcincina, aby hlasovali podla svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pretože
hned po ich hlasovaní celý návrh na odvolanie HK obce postúpi na Okresnú prokuratúru vo
Vranove nad Toplou
Návrh na uznesenie k bodu c. 6 : Návrh na odvolanie HK obce Nižný Krucov.
Hlasovanie:
Za: 1
Ján Hermanovskýý
Proti: 4 Marek Rybarcák. Pavol Kalman, Pavel Gedor, Ján Caraba
Zdržal sa : O
Návrh nebol prijatý
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K bodu c.7 InterDelácia Doslancov
.
Poslanec OZ Caraba sa pýta, ci má starostka obce rozhodnutie o pozastavení uznesení, že
uznesenia sú neplatné. Starostka hovorí, že na základe listov z prokuratúry, ktoré si poslanci
pred chvílou vypoculi, je zrejmé, že uznesenia zo dna 23.8.2016 sú neplatné.
K bodu c. 8 Diskusia.
Pani Barátová sa pýta poslancov OZ a starostky obce, preco došlo k takej situácii, preco sú
jeden proti druhému. Ján Hermanovský hovorí, že prvé 3 mesiace poslanci OZ schvalovali
projekty a odkedy prišiel HK Bartolomej Marcincin nechcú schválit nic, všetky projekty boli
zrušené. ~P.Jaroslav Marcincin hovorí, že 16 rokov pracovala na OCÚjeho manželka, nikomu
neublížila, pomohla komu mohla a dockala sa toho, že odkedy chodí jeho manželka
vypovedat na políciu dostala výpoved.

K bodu c. 9 Záver
V záverestarostkaobcepodakovalaprítomnýmza úcast a zasadnutieo 19.12hod.ukoncila.

Zapísal: ..............................................
Zuzana Boršcová Žipajová

Overovatelia: .....................................
Marek Rybarcák

..............................................
Ivana Vacelová

......................................

Návrhová komisia:

Ján Hermanovský

,.........
Ján Caraba
................................................

Pavol Kalman

......................................................

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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