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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa 18.05.2015 o 15,00 hod
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: Starosta obce: Marián Prokopič
Poslanci: Michal Jaselský, Helena Janočková, Mária Kasardová, Miroslav Liška
Ospravedlnený: Ľuboš Bzdiľ
Hlavný kontrolór obce: Milan Groško
Za overovateľov zápisnice určil: Michala Jaselského a Helenu Janočkovú
Písaním zápisnice poveril Milana Groška
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Schválenie návrhu na uznesenie
6. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce otvoril zasadnutie OZ. Privítal poslancov OZ a kontrolóra obce. Konštatoval,
že sú prítomní všetci
štyria
poslanci z piatich 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 4 zdržali sa 0 proti 0
K bodu č. 2. Kontrola plnenia 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. Rôzne
1/ Starosta obce informoval o pokračujúcich Malých obecných službách. Zároveň sa
pripravujú nové zmluvy na VPP pre 6 občanov v hmotnej núdzi. Spoluúčasť obce je vo výške
5 %. príspevok na náradie pre jedného pracovníka je 56,00 €. Pracovať budú štyri hodiny
denne.
2/ Starosta obce informoval, že do konca mesiaca máj sa pripravuje brigáda na rekonštrukcií
vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci.
3/ Dotácie z Euro fondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. MH SR zverejnilo výzvu pre
obce na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obciach. Vzhľadom na vysoké náklady na
spracovanie projektu a Energetickej štúdie vo výške cca 2 400,00 € je výzva pre obec
nevýhodná a projekt nebude podávať.
4/ Starosta informoval, že obec má záujem o zavedenie vysokorýchlostného internetu.
Aktuálna výzva je do výšky cca 200 000,00 €. Táto suma sa bude meniť v závislosti na
rýchlosti pripojenia. Podrobnejšie informácie budú podané na ďalšom zasadnutí OZ.
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5/ Starosta navrhuje uskutočniť oslavu Dňa matiek na nedeľu 24.5.2015 o 14,00 hodine.
V kultúrnom programe vystúpia detí z obce, žiaci ZUŠ Stropkov, Spevácka skupina z obce
Lomné a Michalovskí heligonkari. Navrhuje na oslavy pozvať aj otcov vzhľadom na blížiaci
sa Deň otcov. Občerstvenie: voda, víno, štrúdle, káva, zákusky. OZ návrh osláv Dňa matiek
schválilo.
Hlasovanie: za 4 proti 0 zdržal sa 0
6/ Starosta obce informoval o výrube devin okolo potoka. Je potrebné urýchlene vypratať
drevnú hmotu okolo potoka na jednu skládku, aby drevná hmota nezarastala trávou.
7/ Starosta obce informoval o doručení faktúry z RTVS Bratislava na zaplatenie nedoplatku za
roky 2008 – 2015 vo výške 395,59 €. Táto suma je napočítaná vo výške 5,00 € mesačne od
roku 2008.
8/ Športový deň obce. Starosta obce navrhuje presunúť Športový deň z Augusta na koniec
mesiaca Júl. Termín sa uprení na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
9/ Starosta obce informoval o dokončení oplotenia Očú s umiestnením dvoch informačných
tabúľ pre oznamy OcÚ.
K bodu č. 4. Diskusia.
1/ Hlavný kontrolór obce informoval o potrebe vypravovania Záverečného účtu obce za rok
2014.
K bodu č. 5. Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.
Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 4 – zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 6. Záver.
Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 17,00 hod. ukončil.
Marián Prokopič
starosta obce

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

....................................
Michal Jaselský
overovateľ

.....................................
Helena Janočková
overovateľ

2

