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Z Á P I S N I C A 
 

z 5.    zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa  

22.5. 2015 v zasadačke OcÚ Nižný Kručov 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, začiatok o 18.00 hod. 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

2. Schválenie  programu  zasadnutia. 

3. Kanalizačná prípojka na OcÚ Nižný Kručov. 

4. Čistenie obecného kanálu od rovni po p. Hudáka. 

5. Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s. Košice. 

6. Informácia o vzdaní sa hlavnej kontrolórky obce. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

K bodu č. 1    Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Vladimíra 

Hermanovská. Privítala poslancov, pracovníčku OcÚ p. Zuzanu Marcinčinovú.  

Konštatovala , že sú prítomní  poslanci : Ján Čaraba,  , Ján Hermanovský,  Pavol  Kalman 

a Marek Rybarčák. Poslanec OZ Pavol Gedor neprítomný, ospravedlnený. Na základe 

prítomnosti skonštatovala starostka uznášania schopnosť rokovania.  Za zapisovateľa bola 

schválená p. Marcinčinová Zuzana, za overovateľov zápisnice boli schválení Marek 

Rybarčák a Pavol Kalman.  

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján  Čaraba,  , Ján Hermanovský,  Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia. 

 

Starostka obce  predložila na schválenie  program zasadnutia . Poslanci schvaľujú program 

zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján  Čaraba,  , Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

 

K bodu č.3  Kanalizačná prípojka na OcÚ Nižný Kručov. 

      

      Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o  stave  prípravy         

      kanalizačnej prípojky na Ocú Nižný Kručov. Obec vynakladá značné finančné prostriedky          

      za vývoz žumpy CAS, pripojením na kanalizáciu sa ušetria finančné prostriedky. Poslanci  

     obecného zastupiteľstva poverujú obec  prieskumom trhu oslovením 3 firiem ohľadom    

     kanalizačnej prípojky. 

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján  Čaraba,  , Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

 

 

K bodu č. 4  Čistenie obecného kanálu od rovni po p. Hudáka. 

 

Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva o zanesených kanáloch za 

záhradami občanov. Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú obec za účelom čistenia 

obecného kanála cca 575 m, aby oslovila firmy na predloženie cenových ponúk. 
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Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján Čaraba ,  Ján Hermanovský,  Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

 

 

K bodu č.5   Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov pre VVS a.s. Košice. 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu zmluvy o kúpe cenných papierov.  

Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce, aby sa mohli obyvatelia k zmluve 

vyjadriť. 

 

K bodu č. 6 Informácia o vzdaní sa hlavnej kontrolórky obce. 

 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vzdaní sa hlavnej 

kontrolórky obce. Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú obec vyhlásením volieb 

hlavného kontrolóra obce podľa §18a ods.2 zák.č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  Pracovný úväzok 0,10 % , bezúhonnosť výpis z registra 

trestov nie starší ako 3 mesiace, minimálne stredoškolské vzdelanie. Súčasťou prihlášky je: 

profesijný životopis, overená fotokópia o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri 

mesiace, prax v obore  vítaná. Za deň konania volieb poslanci obecného zastupiteľstva 

určujú 26.6.2015 (v piatok) o 18.00 hod. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu 

s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j.  do  10.6.2015 

do 16.00 hod.  v zalepenej obálke na adresu: Obec Nižný Kručov, Obecný úrad 48, 093 01 

Vranov nad Topľou s označením „Voľby hlavného kontrolóra – Neotvárať ! “ Dňa 

12.6.2015 o 18.00 hod. sa poslanci stretnú na OcÚ Nižný Kručov  za účelom otvárania 

obálok.  Termín voľby hlavného kontrolóra oznámime uchádzačom najmenej 7 dní vopred. 

 

Hlasovanie: 

Za hlasovali:  Ján Čaraba,  Ján Hermanovský, Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

 

K bodu č. 7 Diskusia. 

 

Starostka obce osloví p. Jána Marcinčina, č.39 za účelom vydávania kosačiek ráno, vedenia 

evidencie nákladov na kosačky za finančnú odmenu.  Starostka obce informovala poslancov 

obecného zastupiteľstva o stave projektu „Budovanie náučného chodníka v obci Nižný 

Kručov.“  

 

K bodu č.8 Záver. 

  

V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20.30 hod. 

ukončila. 

 

  

 

Zapísal:  ..............................................                         Overovatelia:    .................................. 

               Zuzana Marcinčinová                                                                 Pavol Kalman 

 

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

                                                                                                                  Marek Rybarčák 

 

 

 

Mgr. Vladimíra Hermanovská 

                                                                                                      starostka obce 

 


