
Z Á P I S N I C A 
 

zo 6.    zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove konaného dňa  

26.6. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov. 

4. Audit 2014. 

5. Záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2014. 

6. Výročná správa za rok 2014. 

7. Zmluva VVS a.s. Košice o kúpe cenných papierov. 

8. Vyčistenie kanála od rovni po p. Hudáka 575m a kanalizačná prípojka OcÚ – cenové 

ponuky. 

9. Založenie denného stacionára. 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Jozef Dutkovič. 

11. Diskusia. 

12. 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, kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov : Bartolomeja Marcinčina, RNDr. Pavla 

Kaňucha a Ing. Ladislava Kalafu. Ing. Mária Tužáková ospravedlnená.  Konštatovala , že 

sú prítomní  poslanci : Ján Čaraba,   Pavol Kalman, Marek Rybarčák .  Poslanci OZ Pavel 

Gedor, Ján Hermanovský  neprítomný, ospravedlnení. Na základe prítomnosti starostka 

obce skonštatovala uznášania schopnosť rokovania.      

Za zapisovateľa bola schválená Marcinčinová Zuzana a za overovateľov zápisnice boli 

schválení  Marek Rybarčák a Ján Čaraba.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.1: 

Schvaľuje : Za zapisovateľa p. Marcinčinová Zuzana a  overovateľov zápisnice p.  Marek 

Rybarčák a Ján Čaraba. 

 

Hlasovanie:  

za uznesenie:  Ján Čaraba,   Pavol Kalman, Marek Rybarčák     

Proti: 0 

      Zdržal sa: 0  

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 

 



K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia. 

 

Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia. Poslanci schvaľujú program 

zasadnutia. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.2 

Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie:  Ján  Čaraba,    Pavol Kalman, Marek Rybarčák. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 3  Voľba hlavného kontrolóra obce. 

 

Voľby hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov otvorila a viedla starostka obce Mgr. 

Vladimíra Hermanovská. Privítala  uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania 

zaslaním prihlášky s požadovanými dokladmi. Ing. Mária Tužáková nie je prítomná. 

V poradí podľa dodania prihlášok sa uchádzači prezentovali na verejnej prezentácii v dĺžke 

5 minút, ktoré boli určené poslancami Obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove. 

Starostka obce konštatovala, že poradie prezentácie bude nasledovné: 

1. ng. Mária Tužáková,  Okulka 12/15, Vranov nad Topľou - neprítomná 

2. Bartolomej Marcinčin, Nižný Kručov 110 

3. RNDr. Pavol Kaňuch,Juskova Voľa 90 

4. Ing. Ladislav Kalafa, Čičava 24  

 

Následne starostka obce odovzdala slovo 3 prítomným   uchádzačom o funkciu hlavného 

kontrolóra obce Nižný Kručov ,aby sa prezentovali v poradí podľa dodania prihlášok. 

 

Po ukončení prezentácie uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce, starostka obce 

vyzvala poslancov, aby  si zvolili volebnú komisiu z členov zastupiteľstva a zahájili voľbu 

hlavného kontrolóra obce  verejným hlasovaním tak,  ako to stanovili  poslanci obecného 

zastupiteľstva v zápisnici z otvárania obálok zo dňa 12.6.2015 v spôsobe voľby. Poslanci 

zvolili volebnú komisiu, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva. Za predsedu volebnej 

komisie bol zvolený: Marek Rbarčák  a za členov volebnej komisie boli zvolení: Ján Čaraba 

a Pavol Kalman: Voľby HK sa uskutočnili verejným hlasovaním poslancov v zasadacej 

miestnosti obecného úradu. Poslanci jednotlivo hlasovali za uchádzačov zdvihnutím ruky. 

Ing. Mária Tužáková – za hlasovali:0 

                                      Proti: Ján Čaraba 

                                      Zdržal sa: Marek Rybarčák, Pavol Kalman 

Bartolomej Marcinčin – za hlasovali: Marek Rybarčák, Ján Čaraba, Pavol Kalman 

                                       Proti:0 

                                       Zdržal sa: 0 

RNDr. Pavol Kaňuch – za hlasovali:0 

                                       Proti:Marek Rybarčák, Pavol Kalman 

                                        Zdržal sa: Ján  Čaraba 

 

Ing. Ladislav Kalafa – za hlasovali:0 



                                      Proti: Marek Rybarčák, Ján Čaraba,Pavol Kalman 

                                      Zdržal sa: 0 

Po ukončení voľby volebná komisia vyhotovila a podpísala zápisnicu volebnej komisie 

o výsledku verejnej voľby hlavného kontrolóra v obci Nižný Kručov dňa 26.6.2015 o 20,10 

hod.  

Za hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov bol zvolený Bartolomej Marcinčin, bytom 

Nižný Kručov 110. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné 

obdobie začína dňom 10.7.2015, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Pracovný pomer 

bude  uzavretý  na 0,10 úväzku pracovného času . Výsledky volieb budú všetkým 

kandidátom na funkciu  hlavného kontrolóra obce zaslané listom. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.3 

Volí: 

Za hlavného kontrolóra obce Nižný Kručov p. Bartolomeja Marcinčina, bytom Nižný 

Kručov 110. Za  deň nástupu do práce určuje 10.7.2015. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č.4 Audit 2014. 

 

Starostka obce rozposlala na e-mailové adresy poslancov obecného zastupiteľstva list 

audítora zastupiteľstvu obce Nižný Kručov a správu nezávislého audítora obecnému 

zastupiteľstvu obce Nižný Kručov. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali list audítora 

zastupiteľstvu a správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu na vedomie. Poslanci 

OZ vzali na vedomie informáciu audítora prehodnotiť zostatok pohľadávky na súvahovom 

účte 319P – Pohľadávky dani z nehnuteľnosti – pozemky vykázaný k 31.12.2014 vo výške 

10 236,31 Eur voči PD Komárany v konkurze a zákonnej opravnej položky D391 opravná 

položka k pohľadávkam vo výške 10 236,31 Eur na vedomie. Poslanci OZ schvaľujú: 

výsledok celkového hospodárenia obce za rok 2014, výsledok hospodárenia obce za 

účtovné obdobie rok 2014, zúčtovanie výsledku hospodárenia obce v schvaľovacom konaní 

v roku 2015 preúčtovať z účtu 431 na účet 428 933, ohľadom odpísanie pohľadávky 

z účtovníctva obce Nižný Kručov v celkovej výške 10 236,31 Eur pre nevymožiteľnosť 

navrhuje OZ  tento návrh zverejniť na web stránke obce pre potrebu vyjadriť sa 

zainteresovaným občanom na dobu 15 dní. 

  

Návrh na uznesenie k bodu č. 4 

Schvaľuje: 

Výsledok celkového hospodárenia za rok 2014. 

Výsledok hospodárenia obce za účtovné obdobie rok 2014. 

Zúčtovanie výsledku hospodárenia obce v schvaľovacom konaní v roku 2015 preúčtovať 

z účtu 431 na účet 428 933. 

Návrh na odpísanie pohľadávky  z účtovníctva obce Nižný Kručov v celkovej výške 

10 236,31 Eur pre nevymožiteľnosť v zmysle predloženého návrhu – zverejniť na web 

stráne obce. 

 

Berie na vedomie: 



List audítora zastupiteľstvu obce Nižný Kručov a správu nezávislého audítora obecnému 

zastupiteľstvu obce Nižný Kručov 

 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh prijatý. 

 

K bodu č. 5 Záverečný účet obce za rok 2014. 

 

Starostka obce predniesla poslancom Obecného zastupiteľstva záverečný účet obce za rok 

2014. Odovzdala slovo poslancom, aby sa vyjadrili k záverečnému účtu, ktorý obec 

zverejnila v zákonnej lehote na web stránke obce.  Poslanci obecného zastupiteľstva 

schvaľujú záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 147,64 Eur. Zostatok finančných operácií v sume  

1 328,77 Eur navrhujeme použiť na krytie kapitálových výdavkov v roku 2015 

preúčtovaním cez finančné operácie. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.5 

Schvaľujú:  Záverečný účet obce Nižný Kručov za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 147,64 Eur. Zostatok finančných operácií v sume 1 328,77 Eur 

navrhujeme použiť na krytie kapitálových výdavkov v roku 2015 preúčtovaním cez 

finančné operácie. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 6 Výročná správa  za rok 2014. 

 

Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva výročnú správu obce za rok 

2014. Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú výročnú správu a účtovnú závierku obce 

Nižný Kručov za rok 2014.   

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 6 

Schvaľujú: výročnú správu a účtovnú závierku obce Nižný Kručov za rok 2014. 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 



 

K bodu č.7 Zmluva VVS a.s. Košice o kúpe cenných papierov. 

  

Poverujeme obec kontaktovaním VVS a.s. Košice ohľadom ich ponuky na kúpu cenných 

papierov s tým, že obecné zastupiteľstvo v Nižnom Kručove sa bude touto ich ponukou 

zaoberať na septembrovej schôdzi Obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 7 

Poveruje: obec kontaktovaním VVS a.s. Košice ohľadom ich ponuky na kúpu cenných 

papierov s tým, že obecné zastupiteľstvo v Nižnom Kručove sa bude touto ich ponukou 

zaoberať na septembrovej schôdzi Obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

  

 

 K bodu č. 8 Vyčistenie kanála od rovni po p. Hudáka 575 m a kanalizačná prípojka 

OcÚ cenové ponuky. 

 

1.cenová ponuka od firmy F.V.M. , s.r.o. 093 01 Nižný Kručov 110  

Na čistenie kanála: cena s DPH 3 075, 56 Eur. 

Kanalizačná prípojka OcÚ: cena s DPH 531,42 Eur. 

 

2.cenová ponuka od firmy Jozef Homoľa 

Na čistenie kanála: cena s DPH 3 000,- Eur 

Kanalizačná prípojka OcÚ: cena s DPH 498,- Eur 

 

3.cenová ponuka od firmy SBK s.r.o. Vranov  

Na čistenie kanála: cena s DPH 3 107,59 Eur 

Kanalizačná prípojka OcÚ: cena s DPH 1 436,33 Eur 

 

Najnižšiu cenovú ponuku na vyčistenie kanála má: 2.cenová ponuka Jozef Homoľa 3 000,- 

Eur.  

Najnižšiu cenovú ponuku na kanalizačnú prípojku OcÚ má: 2.cenová ponuka Jozef Homoľa 

498,- Eur. 

 

Úspešným a neúspešným uchádzačom oznámime úspešnosť ich cenových ponúk listom, 

podľa poradia vo verejnej súťaži. O začiatku realizácie prác víťaza  bude obec písomne 

informovať. Kanalizačnú prípojku OcÚ sa  bude realizovať v prvom poradí. Víťazom 

verejnej súťaže je firma Jozef Homoľa. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 8 

Poveruje: obec kontaktovaním prihlásených uchádzačov o ich umiestnení vo verejnej 

súťaži. Kanalizačná prípojka OcÚ sa bude realizovať v 1.etape – mesiac júl 2015. 

 

 

Hlasovanie: 



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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 9  Založenie denného stacionára  

Starostka obce informovala poslancov o projekte denného stacionára s tým, že obec s týmto 

projektom nebude mať žiadne náklady, čo potvrdil listom aj Ing. Papiak Dušan. Poslanci 

s týmto prezentovaným návrhom starostky obce súhlasia a schvaľujú založenie denného 

stacionára. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 9 

Schvaľuje:  založenie denného stacionára s tým, že obec nebude mať s týmto projektom 

žiadne náklady. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 10 Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Jozef Dutkovič. 

 

Obec pripraví k tomu bodu podklady (podobné prevody v minulosti p.Maťašová, p. 

Baratová a iné).  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.10 

Ukladá: Obci Nižný Kručov pripraviť k tomuto bodu podklady. Bod presúva na rokovanie 

najbližšieho  zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 11 Diskusia 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení a pozvaní na  družobné stretnutie obcí 

v Kručove. Prepravné náklady na tento futbalový turnaj  uhradí obec . 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.11 

Schvaľujú: účasť obce Nižný Kručov s prilásenými občanmi Obce Nižný Kručov  na 

družobnom stretnutí obcí v Kručove. Prepravné náklady na tento futbalový turnaj uhradí 

obec. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ján Čaraba, Pavol Kalman, Marek Rybarčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 12.  Záver 

 

 

V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20,30 hod. 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

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

               Zuzana Marcinčinová                                                                 Ján  Čaraba 

 

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

                                                                                                                  Marek Rybarčák 

 

 

 

Mgr. Vladimíra Hermanovská 

                                                                                                   


