
ZÁPISNICA

z 2. zasadnutia Obecného zastupitelstva v Nižnom Krucove dna 9.januára 2015,
pokracovanie dna 3.2.2015.

Prítomní: podla prezencnej listiny
9.1.2015 zaciatok o 10.30 hod., 3.2.2015 zaciatok o 19.00 hod.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Urcenia zapisovatela a overovatelov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Financná a majetková situácia obce Nižný Krucov.
5. Bežný chod obecného úradu a bežné a pravidelné financné pohyby.
6. Schválený rozpocet na rok 2015.
7. Správa hlavného kontrolóra.
8. Umiestnenie znacky "zákaz zastavenia".
9. Urcenie zástupcu starostkyobce.
10. Schválenie projektov, do ktorých sa obec Nižný I<..rucovchce zapojit cez Vývzu

program rozvoja vidieka na roky 2014-2020: základné služby pre vidiecke
obyvatelstvo, vybudovanie chodníka pre peších pozdÍž celej obce, rekonštrukcia a
rozšírenie verejného osvetlenia, rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu,
vybudovanie vysokorýchlostného internetu cez optický kábel, vybudovanie miestnych
komunikácií a celej infraštruktúry , výstavba bytových domov v našej obci,
vybudovanie cyklochodníka, vybudovanie zóny oddychu a relaxu, rekonštrukcia
budovy obecného úradu, vybudovanie posilnovne v budove obecného úradu,
vybudovanie parkoviska, oporného múra a miéstnej komunikácie pri dome smútku.

11. Schválenie financovania týchto projektov zjednotlivých ministerstiev, Úradu vlády
SR a z fondov EÚ.

12. Schválenie uznesenia.
13. Záver

K bodu c. 1

Zasadnutie obecného zastupitelstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra
Hermanovská. Privítala poslancov, kontrolórku obce Margittl Orlíkovú. Konštatovala, že sú
prítomní poslanci: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman , Marek Rybarcák, Ján
Hermanovský. Na základe prítomnosti starostka obce skOJ1š!atovalauznášania schopnost
rokovania.

K bodu c. 2
Za zapisovatela bola schválená Zuzana Marcincinová, piacovnícka obecného úradu a za
overovatelov zápisnice boli schválení Marek Rybarcák a .ránCaraba.

K bodu c. 3
Starostka obce predložila obecnému zastupitelstvu na schválenie program rokovania
a zároven dáva návrh na doplnenie do bodu , návrh plúnu kontrolnej cinnosti hlavnej



kontrolórky na l.polrok 2015. Na návrh poslanca Jána (~arabu sa dopÍna program o bod
oboznámenie sa s rokovacím poriadkom obecného zastupitelstva a bod c.12 rôzne.
Nakolko už nik nevyslovil dalšie žiadne pripomienky k programu, pokracovalo sa podla
predloženej pozvánky.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský.

K bodu c. 4
Hlavná kontrolórka obce preverí, ci poslanci dostali správne formálne predložený rozpocet na
rok 2015.

K bodu c. 5
Poslanci obecného zastupitelstva schvalujú financnú komisi~ vzložení: Ján Caraba, predseda
a clenovia: Ján Hermanovský a Marek Rybarcák.

K bodu c. 6
Poslanci obecného zastupitelstva obdržali fotokópiu rozpoctu obce na r. 2015 a výklad
k jednotlivým položkách rozpoctu na rok 2015.

K bodu c .7
Hlavná kontrolórka obce precítala obecnému zastupitelstvu správu kontrolnej cinnosti za rok
2014. Správu poslanci obecného zastupitelstva vzali na vedomie.
Poslanci obecného zastupitelstva schvalujú Plán práce hlavnej kontrolórke obce na 1. polrok
2015. .

Hlasovanie:
Za hlasovali: Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman; Marek Rybarcák, Ján Hermanovský.

K bodu c. 8
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupitelstva, že obec Nižný Krucov
zvolala dna 3.2.2015 pracovné jednanie k umiestneniu dopravnej znacky "zákaz zastavenia"
pred rodilmým domom s.c. 45 v obci za úcasti pozvaných OR PZ ODI Vranov n.T., oÚ odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácii Vranov n.T., SAD a.s. závod Vranov n.T.,
poslancov OZ, obcanov a podnikatelov z obce. Obec Nižný Krucov žiadala spätvzavie
dopravnej znacky, alebo jej výmenu za inú dopravnú znacku. Záver jednania bol, že OR PZ
ODI Vranov n.T. znacku neodstráni, pred rodinným domom v obci s.c. 34 bude umiestnený
koniec zákazu zastavenia.
Poslanci obecného zastupitelstva vzali informáciu starostky obce k umiestneniu dopravnej
znacky "zákaz zastavenia" na vedomie.

K bodu c. 9
Starostka obce urcuje zástupcu starostky p. P. Gedora, ktorý ()dmieta.Po odmietnutí starostka
obce urcuje za zástupcu starostky Mareka Rybarcáka, ktorý sÚhl~sí.

K bodu c. 10
Poslanci obecného zastupitelstva poverujú obec k vypracov~rJjuprípravných prác k výzvam
k schváleniu obecným zastupitelstvom.



K bodu c. 11
Po predložení pripravovaných podkladov sa bude obecné zastupítelstvo zaoberat ich
financovaním.

K bodu c. 12
Do 15.4.2015budú poslancom obecného zastupitelstva na jednu mailovú adresu zaslané
oskenované zápisnice obecného zastupitelstva za rok 2014. Do 6.2.2015 bude poslancom
obecného zastupitelstva mailom zaslaný rokovací poriadok.

K bodu c. 13
Uznesenie c. 2/2015 bolo poslancami obecného zastupitelstvajednomyselne schválené.

Hlasovanie:
Za Wasovali:Ján Caraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Ján Hermanovský.

K bodu c. 14
V záverestarostkaobce podakovalaprítomnýmza úcast a zasadnutieukoncila.
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Zapísal:. .........................
Zuzana Marcincinová

Overovatelia: ! ~, il..........................

Ján Caraba
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Mgr. Vladimíra Hermanovská

starostkaobce I
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