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           O B E C  VEĽKROP, Veľkrop 23, 091 01  Stropkov 

 

 

                                    Z Á P I S N I C A 

 
z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa 5.1.2015 

o 13,30 hod v kancelárií Obecného úradu 

 

Prítomní: Starosta obce: Marián Prokopič   

                 Poslanci: Helena Janočková, Michal Jaselský, Ľuboš Bzdiľ 

                                 Mária Kasardová, Miroslav Liška   

                 Hlavný kontrolór obce: Milan Groško 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Zloženie sľubu poslanca OZ 

                  4. Rôzne   

                  5. Diskusia 

                  6. Návrh a schválenie uznesení 

                  7. Záver    

 

Rokovanie:  

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia. 

Starosta obce otvoril prvé riadne zasadnutie OZ. Privítal  poslancov OZ a kontrolóra obce. 

Zaželal prítomným úspešný nový rok 2015 a v ňom veľa zdravia, šťastia, pracovných 

a osobných úspechov ako aj veľa tvorivých nápadov pri plnení náročných úloh samosprávy 

obce v novom volebnom období. Konštatoval, že sú prítomní  všetci piati  poslanci 

a zasadnutie je uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu k zápisnici. Predložil 

poslancom Návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili bez zmien. 

Hlasovanie: za 4 zdržali sa 1 proti 0 

K bodu  č. 2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za zapisovateľa p. Milana Groška a overovateľov zápisnice p. Michala 

Jaselského  a Máriu Kasardovú. 

K bodu č. 3. Zloženie sľubu  novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva. 

Novozvolený poslanec OZ Ľuboš Bzdiľ sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia OZ 

z dôvodu pracovných povinnosti a tak zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a ujal sa 

mandátu. Starosta obce mu odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ obce Veľkrop. 

K bodu č. 4. Rôzne 

1/ Starosta obce informoval o uzavretí Zmluvy o odvoze a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu na rok 2015 s oprávnenou organizáciou SLUŽBA, m. p. Stropkov. Cena za vývoz sa 

oproti roku 2014 nezmenila. Vývoz bude realizovaný 1x za tri týždne systémom nálepiek na 

1. a 2. polrok 2015.Suma za vývoz 110 l odpadovej nádoby je 13,94 € za rok. 

2/ Starosta obce informoval o zaplatení faktúry za rekonštrukciu mosta na ceste III/557 12 

spolufinancovaného z poskytnutej dotácie zo Štátnych lesov SR vo výške 25 000,00 €. 

Celková cena za Rekonštrukciu mosta bola vo výške 25 579,92 €. Náklady obce predstavovali 

579,92 €. 
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3/ Starosta obce informoval o zmene dodávateľa kovaných výplní oplotenia Obecného úradu. 

Zároveň predložil poslancom návrhy kovaných výplní vrátane vstupnej brány od nového 

dodávateľa Firmy Fedorkov - Umelecké kováčstvo  Stropkov. Predbežná cena je stanovená na 

3 600,00 €. Poslanci OZ s návrhom súhlasia. 

Hlasovanie: za 5 – zdržali sa 0 proti 0 

4/ Starosta obce informoval o príprave obce na vykonanie referenda, ktoré sa uskutoční 

15.2.2015. 

K bodu č. 5. Diskusia 

Poslanci diskutovali o aktuálnych otázkach života obce a pripravovaných akciách v prvom 

polroku 2015. 

K bodu č. 6.  Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.  

Poslanci OZ predložený návrh uznesenia  jednomyseľne schválili.  

Hlasovanie: za 5 – zdržali sa 0 – proti 0 

K bodu č. 7. Záver. 

Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  o 16,00 

hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

         Marián Prokopič  

           starostka obce 

 

 

 

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

       Milan   Groško                                    Michal Jaselský                  Mária Kasardová                        

         zapisovateľ                                           overovateľ                            overovateľ      

    


