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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa 16.07.2015 o 18,00 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 Máriu Kasardovú
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 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 ponuke zavedenia širokopásmového internetu do obce
financovaného z fondov EÚ Operačného programu – Prioritná os 3 – Zabezpečenie
projektovej inžinierskej dokumentácie k projektu širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska. Garantom projektu je NASES – Národná
agentúra pre sieťové a elektronické služby. Celkové náklady dosiahnu cca 200 000,00 EUR.
2/ Starosta obce informoval, že dňa 10 – 11.7.2015 sa uskutočnila brigáda na rekonštrukcií
vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci za účasti dobrovoľníkov z Maďarska, Poľska,
Čiech a Slovenska. Podľa finančných možnosti je potrebné, aby sa do rekonštrukcie zapojila
aj samotná obec.
3/ Dotácie z Euro fondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. MH SR zverejnilo výzvu pre
obce na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obciach. Obec dostáva neustále ponuky na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vzhľadom na vysoké náklady na spracovanie projektu
a Energetickej štúdie vo výške cca 2 400,00 € je výzva pre obec nevýhodná a projekt nebude

1

podávať. Časť ponúk obsahuje aj preplatenie Energetickej štúdie a tak sa ďalším postupom
obce bude zaoberať Obecné zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí.
4/ Starosta informoval o potrebe overenia Účtovnej závierky za rok 2014 audítorom.
Vzhľadom na vysoké cenové ponuky, bude starosta obce hľadať optimálne riešenie, aby
overenie nezaťažilo rozpočet obce.
5/ Starosta obce informoval, že obec na základe podanej žiadosti získala dotáciu z MF SR na
individuálne potreby obcí vo výške 3 000,00 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Obec ako prijímateľ dotácie je povinná zabezpečiť na realizáciu 10 % vlastných zdrojov
z rozpočtu obce.
6/ Starosta obce informoval o potrebe zabezpečiť postupne prístupovú cestu na vojnový
cintorín. Obecné zastupiteľstvo zahájenie prípravných prác vrátane osadenia obrubníkov
schvaľuje.
Hlasovanie: za 4 proti 0 zdržal sa 0
7/ Starosta obce informoval o doručení Zmluvy s CVČ o úhrade nákladov za mimo krúžkovú
činnosť na ZŠ v Stropkove. Vzhľadom na vysoké náklady obce Zmluva zatiaľ nie je
podpísaná.
8/ Športový deň obce. Starosta obce navrhuje zorganizovať Športový deň obce na sobotu
18.7.2015. Začiatok o 13,00 hodine. Pre účastníkov bode zabezpečené občerstvenie – pivo,
kofola a guľáš. ďalej sú pripravené súťaže pre detí, streľba zo vzduchovky a futbalová turnaj.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasia.
Hlasovanie: za 4 proti 0 zdržal sa 0
K bodu č. 4. Diskusia.
1/ Starosta obce informoval o zvýšených nákladoch obce na servis kosačiek pre OcÚ
z dôvodu ich opotrebovania.
2/ Starosta informoval o upozornení Okresného úradu – Odboru dopravy o potrebe obnovenia
náterov dopravných značiek na miestnych komunikáciách ako aj oporného zábradlia.
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 21,00 hod. ukončil.
Marián Prokopič
starosta obce

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

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

.....................................
Mária Kasrdová
overovateľ
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