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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa 15.02.2015 o 15,00 hod
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: Starosta obce: Marián Prokopič
Poslanci: Ľuboš Bzdiľ, Michal Jaselský, Helena Janočková, Mária Kasardová,
Miroslav Liška
Hlavný kontrolór obce: Milan Groško
Za overovateľov zápisnice určil: Ľuboša Bzdiľa a Miroslava Lišku
Písaním zápisnice poveril Milana Groška
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Prejednanie vstupu obce do Občianskeho združenia MAS Domaša, o. z. so
sídlom v Stropkove
4. Prejednanie návrhu na schválenie požiarnej hliadky
5. Návrh zmlúv na vykonanie auditu
6. Prejednanie návrhov na podanie žiadosti o dotácie na rok 2015 z MF SR ´
a Úradu vlády SR
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie návrhu na uznesenie
10. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce otvoril zasadnutie OZ. Privítal poslancov OZ a kontrolóra obce. Konštatoval,
že sú prítomní všetci piati poslanci a zasadnutie je uznášania schopné. Prezenčná listina
tvorí prílohu k zápisnici. Predložil na schválenie návrh programu zasadnutia. Návrh bol
schválený bez doplnkov a zmien.
Hlasovanie: za 5 zdržali sa 0 proti 0
K bodu č. 2. Kontrola plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo vo všetkých bodoch splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o splnení uznesenia na vedomie.
K bodu č. 3. Prejednanie vstupu obce do Občianskeho združenia MAS Domaša, o. z.
so sídlom v Stropkove.
Starosta obce predložil návrh možnosti vstupu do OZ MAS Domaša so sídlom v Stropkove.
Zároveň predložil Dôvodovú správu vstupu do združenia, Stanovy občianskeho združenia
a Program rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu LEADER. Starosta obce informoval, že
dôvodom založenia a vstupu obce je získanie finančných prostriedkov z ROP Rozvoja vidieka
na roky 2014 až 2020. Vstupný ročný poplatok do združenia je 100,00 €.
Obecné zastupiteľstvo po diskusií k návrhu vstup do OZ MAS Domaša schválilo.
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0
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K bodu č. 4. Prejednanie návrhu na schválenie požiarnej hliadky.
Starosta obce informoval, že dňa 14.1.2015 sa konala porada starostov na OÚ v Stropkove.
Podal informáciu k zákonu č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane s účinnosťou od
1.1.2015, podľa ktorého je obec povinná zriadiť požiarnu hliadku a nepovinne aj Dobrovoľný
požiarny zbor v obci. Vzhľadom na malý počet obyvateľov obce – 218 Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že dobrovoľný požiarny zbor nezriaďuje. Zloženie požiarnej hliadky sa dohodne na
nasledujúcom zasadnutí OZ v mesiaci apríl 2015.
K bodu č. 5. Návrh zmlúv na vykonanie auditu.
Starosta obce informoval o doručení návrhu Zmlúv na poskytovanie audítorských služieb
podľa zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch od spoločnosti Macroaudit Bratislava a Ekoaudit
Bratislava. Nejasné finančné podmienky a plnenie po dobu piatich rokoch je pre obec zjavne
nevýhodné. Obecné zastupiteľstvo návrh zmlúv neschválilo.
Hlasovanie: za 0 zdržali sa 0 proti 5
K bodu č. 6. Schválenie návrhov na podanie žiadosti o dotácie na rok 2015 z MF SR
a Úradu vlády SR.
Starosta obce informoval o pripravených žiadostiach na rok 2015 z MF SR a Úradu vlády SR.
Starosta navrhuje podať žiadosť na MF SR na opravu miestnej komunikácie a na Úrad vlády
SR žiadosť na údržbu Domu smútku. Poslanec Miroslav Liška navrhuje podať žiadosť na
rekonštrukciu obecného rozhlasu. Obecné zastupiteľstvo návrhy schválilo.
Hlasovanie: za 5 –zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 7. Rôzne.
1/ Starosta obce informoval, že MOS budú pokračovať uzatvorením novej zmluvy do
31.8.2015 pre pracovníkov z obce, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi.
2/ Starosta obce informoval o Rozhodnutí Okresného úradu v Stropkove, Odboru pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie zo dňa 2.12.2014, ktorým sa povoľuje výrub drevín pri ceste
III/557012 v úseku Vojtovce – Veľkrop. Výrub sa uskutoční v termíne do 31.3.2015.
3/ Starosta obce informoval o prebiehajúcom národnom projekte DCOM – Dátové centrum
obci a miest. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb
občanom na úrovní regionálnej a miestnej samosprávy. Zároveň je to realizácia zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente). Obec Veľkrop sa zapojila do
národného projektu vyplnením dotazníka o vstupe. Na základe toho Datacentrum Bratislava
zašle obci Zmluvu o zapojení sa obce do projektu a dodávku výpočtovej techniky. Následne
bude technikom, ktorý poskytujú služby pre Datacentrum Bratislava nainštalovaná výpočtová
technika, ktorá nahradí doteraz používanú zastaranú výpočtovú techniku.
4/ Starosta obce informoval o školení k elektronickému trhovisku, ktoré sa uskutoční
16.2.2015 v Prešove. Vzhľadom na aktuálnosť problematiky a účinnosťou zákona od 1.2.2015
sa školenia zúčastní.
5/ Starosta obce informoval o predlžení termínu dokončenia oplotenia Obecného úradu
z dôvodu poruchy zinkovej vane u subdodávateľa oplotenia, ktorý túto službu vykonáva pre
dodávateľa oplotenia.
K bodu č. 8. Diskusia.
Rokovanie bolo bez diskusných príspevkov
K bodu č. 9. Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.
Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5 – zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 10. Záver.
Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 17,30 hod. ukončil.
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Marián Prokopič
starosta obce

....................................
Milan Groško
zapisovateľ

....................................
Michal Liška
overovateľ

.....................................
Ľuboš Bzdiľ
overovateľ
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