
OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV 
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65  Hontianske Nemce  

 

 

Číslo: 3/ 2016  Kráľovce - Krnišov dňa  17.06.2016   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  17. júna   2016 

v kancelárii OcÚ.  
 

Prítomní:    prítomná 
Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Miroslava Balková.................................................................................. 

                                                                                                                  prítomný 

Peter Novák, Ing..................................................................................... 

           prítomný 

Ján Olšiak, Ing.  ..................................................................................... 

  prítomná 

                                                           Alena Petrášová...................................................................................... 

   prítomný 

Zdenko Šille ............................................................................................ 

 

Ospravedlnení poslanci: ..................................................................................................................................... 

 

Neospravedlnení poslanci: ................................................................................................................................. 

                             Ing. Ľubica Arvajová, Ján Szelle, Eva Drgoňová 

Ostatní prítomní: ................................................................................................................................................ 

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

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

 

         Predsedajúci oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 5 poslancov, teda zasadnu-

tie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12, odst. (7), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice menuje 

                Sl. Miroslava Balková                                                     Ing. Ján Olšiak 

1. ..................................................................................  2. ................................................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015 
3. Výsledok hospodárenia, pre jednanie a  schválenie záverečného 

účtu obce za rok 2015 
4.   Príprava osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky obci a PDH 
5. Mikroregionálny volejbalový turnaj obcí – organizačné zabezpečenie 
6. Informácie starostu obce 
7. Diskusia - rôzne 
8. Záver 
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         Tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prí-

tomných poslancov a ostatných prítomných, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predseda-

júci ). 

     Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní  všetci piaty  poslanci. Za zapi-

sovateľku určil Ing. Ľubicu Arvajovú, kontrolórku obce . Overovateľmi zápisnice menoval poslan-

cov sl.. Miroslavu Balkovú a p. Ing. Jána Olšiaka .  

 

        Pri predkladaní navrhovaného programu poslanec Ing. Novák dal protinávrh aby sa bod 2 

a bod 3 prerokoval na najbližšom zasadnutí OZ. Predsedajúci dal hlasovať: 

 

Hlasovanie : Za : 1, proti : 3, zdržal sa : 1 

 

Predsedajúci dal potom hlasovať o pôvodnom navrhovanom programe 

 

Hlasovanie : Za : 3, proti : 1, zdržal sa : 1 

 

Rokovanie sa riadilo predloženým programom 

 

     Bod č. 1.  Organizačné záležitosti a kontrola uznesení.  

      Predsedajúci oboznámil prítomných poslancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia 

OZ. Boli prijaté uznesenia 5 až 9.    Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tie-

to sú naplnené, alebo sa priebežne plnia , konštatoval predsedajúci. Poslanci nemali pripomienky. 

 

     Bod  č.  2  Stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015. Predložila ho hlav-

ná kontrolórka obce Ing. Ľubica Arvajová. Odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečné-

ho účtu obce Kráľovce-Krnišov za rok 2015 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez vý-

hrad. V diskusii k bodu  poslanci nevzniesli pripomienky.  OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č. 10/2016 

 

OZ : A/  berie n a vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za 

                                                rok 2015. 

 

Hlasovanie : Za : 3, proti : 1, zdržal sa : 1 

 

     Bod č. 3  Výsledok hospodárenia, pre jednanie a  schválenie záverečného účtu obce za rok 

2015. Materiál predkladal predsedajúci . K bodu otvoril diskusiu: 

 

- Poslanec Ing. Novák si chcel ozrejmiť čo zahŕňajú položky všeobecný materiál, všeobecné 

služby a RFF odmeny a príspevky.  

- Predsedajúci mu odpovedal , že jeho požiadavka bude zadaná  p. Bc.  Kalinovej, ktorá nám 

spracováva účtovníctvo aby pripravila odpoveď-vysvetlenie. 

      OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č. 11/2016 

 

OZ : A/  schvaľuje :  celoročné hospodárenie obce Kráľovce-Krnišov za rok 2015 bez výhrad 

                                               

Hlasovanie : Za : 3, proti : 1, zdržal sa : 1 
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        Bod  č.  4  .  Príprava osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky obci a PDH 

Predsedajúci predložil už program  zhrnutý do bodov v časovom slede. 

1.  10,00 hod Slávnostné služby božie v e.a.v. kostole 

2 . 10,30 hod  Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v KD Kráľovce. Príhovor 

                       starostu. Ocenenie občanov 

3.  12,30 hod  Spoločné občerstvenie pre pozvaných hostí, občanov a chalupárov 

4.  14,00 hod  Začiatok XVI. ročníka PDH na vše športovom ihrisku v časti Krnišov 

                       Vystúpenie FS, Sprievodné akcie 

5.   18,00  hod Tombola 

6.   20,00  Diskotéka pre všetkých 

V diskusii poslanec Ing. Novák sa vyjadril, že na oslavy prídu p. poslanec NR. B. Kolár, p. Krištúfko-

vá a ďalší.  

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  12/2016 

 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie:  predložený program osláv a PDH 

                                                        

                2.   ukladá: poslancom, kultúrnej komisii a obecnému úradu pripraviť   

                                     konkrétne rozdelenie úloh na najbližšom zasadnutí prípravného 

                                     výboru, ktorý zvolá starosta obce 

. 

                 3.  do poručuje: starostovi obce zabezpečovať priebežne úlohy, ktoré  

                                             vyplývajú z jeho kompetencií a súvisia so zabezpečením 

                                             osláv 

                                              

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

        Bod č. 5. Mikroregionálny volejbalový turnaj obcí – organizačné zabezpečenie. Predsedajúci 

pripomenul blížiaci sa termín organizovania Mikroregionálneho  turnaja obcí vo volejbale. 

25.06.2016, sobota so začiatkom o 13,30 hod. Materiálne všetko zabezpečí Obecný úrad. (Poháre, 

občerstvenie).Vyzval poslancov o organizačnú pomoc na samotnom turnaji. Konkrétne p. poslanca 

Ing. Olšiaka, aby v spolupráci s ním  vytvoril družstvo, ktoré bude reprezentovať  obec. V diskusii 

poslanci sa jednotlivo vyjadrili o svojej účasti a pomoci. OZ prijalo:  

 

UZNESENIE  č.  13/2016 

 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie:  informáciu predsedajúceho o materiálnom zabezpečení  

                                                    Volejbalového turnaja MJS 

                                                        

                2.   ukladá: kultúrnej a športovej  komisii a obecnému úradu dôstojne 

                                    zabezpečiť priebeh turnaja 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

        Bod č.  6   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o účasti na „Rozprávkovej dedinke“ v Počúvadle dňa 28.5.2016. Obec prostredníc-

tvom Jednoty dôchodcov, miestnej organizácie zabezpečila výrobu 1150 ks prezentačných me-

dailí. 
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b) Uviedol, že podaný projekt na Envirofond „Domáce kompostovanie - nákup kompostérov“  

neprešiel. Obec sa bude uchádzať o nakúp kompostérov prostredníctvom projektu Združenia 

HONT, kde je  jeho členom. 

c) Vzhľadom k potrebe pre zabezpečenie úloh obce je v súčasnej dobe nevyhnutné mať svoje mo-

torové vozidlo s prívesným vozíkom. Doposiaľ to bolo zabezpečované súkromným vozidlom 

starostu. Na základe ústneho súhlasu všetkých poslancov OZ, vozidlo Škoda Felícia bolo za-

kúpené v cene 1000 €. 

Poslanci v diskusii poukázali na možnosť použitia prívesného vozíka na súkromné účely v cene 10 

€ /deň (8,00-16,00). Tiež pri zaplatení si pohonných hmôt pomôcť sociálne slabším pri ceste 

k lekárovi, na UPSVaR a pod. 

  

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č.  14/2016 

 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie: informácie starostu obce 

                2.  schvaľuje: zakúpenie motorového vozidla Škoda Felícia v cene  

                                        1000.- € a prívesného vozíka v cene 400.- € 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod  č.  5  Rôzne 

- Poslanec Ing. Novák informoval o sťažnosti nemenovaného občana, že v úradných hodinách 

tam starosta nebol. 

- Starosta odpovedal, že plnenie úloh pre obec sa prekrýva niekedy s úradnými hodinami obec-

ného úradu. V takomto prípade občania majú možnosť zavolať na MT starostu. Ich požiadavky 

je ochotný vyriešiť aj mimoúradné hodiny. 

- P. Szelle informoval, že sa rozmáha invázna rastlina pohánkovec japonský, hlavne vo farskej 

záhrade. Navrhol aby sa starosta informoval na OÚ , odbore starostlivosti o životné prostredie  

o jej likvidácii. 

- Poslankyňa sl. Balková sa vyjadrila, že so spomínanou rastlinou sa bojuje už dlhšie. Nenašiel 

sa recept na jej úplnú likvidáciu. Málo účinné boli aj totálne herbicídy. Pravidelne sa kosí 

uviedla. 

 

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č.  15/2016 

 

A/ OZ :    1.   berie na vedomie: diskusné príspevky v bode Rôzne  

                2.   do poručuje:  a) starostovi obce, aby napísal na dvere OcÚ oznam kde sa  

                                                  nachádza, keď tam nebude prítomný v čase úradných hodín 

                                  b) starostovi obce aby sa informoval na OÚ, odbore starostlivosti 

                                            o životné prostredie  o  likvidácii inváznej rastliny pohánkovca  

                                      japonského   

                                  

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

 

     Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ 

ukončil. 
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Zapísal : Ing. Ľubica Arvajová                                                                 Uznesenia podpísal starosta    

                                                                                                                              starosta obce 

Dňa: 17.06.2016                             Ľubomír Slančík 

 

 

 

 
 


