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

 
  

Číslo: 3/ 2015  Kráľovce - Krnišov dňa  19.06.2015   
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 
napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  19. júna  2015 
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: ................................................................................................................................. 
        Zuzana Šilleová, ing. Igor Šabla 
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 za-
sadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12, odst. (7), zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné. 
 

Za overovateľov zápisnice menuje poslancov 
                                     p. ing. Peter Novák                                                           p. Alena Petrášová 

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 2014 
3. Výsledok hospodárenia, pre jednanie ,  schválenie záverečného 
       účtu za rok 2014  a Výročnej správy obce Kráľovce-Krnišov za 
        r. 2014 
4. Schválenie doplnku vnútornej smernice o rozpočtovom hospodárení 

               obce 
5. Projekt načúvania – vyhodnotenie výsledkov 
6. Mikroregionálny volejbalový turnaj obcí – organizačné zabezpečenie 
7. Informácie starostu obce 
8. Diskusia - rôzne 
9. Záver 
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     Tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prítomných pos-
lancov a ostatných prítomných, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predsedajúci ). 
     Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní  všetci piaty poslanci.  Za zapisovateľku 
určil p. Zuzanu Šilleovú, pracovníčku OcÚ. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. ing. Petra Nová-
ka a p. Alenu Petrášovú. Dal hlasovať o predloženom programe. P. ing. Novák navrhol aby bod 3 bol pre-
sunutý na najbližšie rokovanie OZ z dôvodu že mu nebol doručený materiál 5 dní pre rokovaním. Predseda-
júci uviedol že záverečný účet bol včas vyvesený v obci ako aj na stránke obce. Dal hlasovať o protinávrhu. 
 
Hlasovanie : Za : 2, proti : 3, zdržal sa : 0 
Rokovanie sa riadilo predloženým programom 
 
      Bod č. 1.  Organizačné záležitosti a kontrola uznesení. Predsedajúci oboznámil prítomných pos-
lancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 6 až 11. Tieto sa 
splnili resp. priebežne plnia, uviedol. Následne prehodnotil každé uznesenie samostatne. Poslanci 
v diskusii k tomuto bodu nemali pripomienky. 
 
      Bod  č.  2.     Stanovisko kontrolórky obce k návrhu záverečnému účtu za rok 2014. Písomné 
spracovanie stanoviska zaslané kontrolórkou p. ing. Ľubicou Arvajovou, prečítal celé predsedajúci. 
Kontrolórka, konštatuje, že sú splnené všetky náležitosti týkajúce sa záverečného účtu a doporučuje 
prijať OZ stanovisko s výrokom „ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. V diskusii k bo-
du nemali poslanci pripomienky. OZ prijalo: 
 

UZNESENIE č. 12/2015 
 
A/ OZ : berie na vedomie: Stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2014 
      
              Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 1 
 
 
      Bod  č.  3     Výsledok hospodárenia, pre jednanie ,  schválenie záverečného účtu za rok 2014  
a Výročnej správy obce Kráľovce-Krnišov za rok 2014.  Predkladal predsedajúci, starosta  obce.
  Predkladané materiály sú vyústením komplexného spracovania uvedených materiálov vrátene 
audítorskej správy za rok 2014, uviedol. Audítorka hodnotí, že výstupy sú verným odrazom finančné-
ho hospodárenia obce v súlade so zákonom o účtovníctve a doporučuje ich OZ schváliť. V diskusii 
k uvedenému bodu poslanci nemali pripomienky, ktoré by bolo potrebné zápisnične podchytiť. OZ 
prijalo: 
 

UZNESENIE č. 13/2015 
 
A/ OZ : schvaľuje:  a)   celoročné hospodárenie  bez výhrad 

b) záverečný účet obce Kráľovce-Krnišov za rok 2014 
c) výročnú správu obce Kráľovce-Krnišov za rok 2014 

              berie na vedomie : a) správu nezávislého audítora za r. 2014 
                                                
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 2 
 
     Bod  č.  4  .  Schválenie doplnku vnútornej smernice  o rozpočtovom hospodárení obce. Pred-
sedajúci oboznámil poslancov z dôvodom prečo je potrebné schváliť doplnok a prečítal im jeho presné 
znenie. Obecné zastupiteľstvo stanovuje limit 300,- €. Je to suma do výšky ktorej môže starosta upra-
vovať rozpočet v rámci jednotlivých kapitol vo výdajovej  a príjmovej časti . Následne je povinný 
o zmene informovať na  najbližšom zasadnutí OZ. K bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomie-
nok. OZ prijalo: 
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UZNESENIE  č. 14/2015 
 
OZ :  A/  schvaľuje : doplnok vnútornej smernice  o rozpočtovom hospodárení obce  
                                   v prednesenom znení 
 
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 
     Bod  č.  5  Projekt načúvania – vyhodnotenie výsledkov Predsedajúci v úvode poukázal na dneš-
ný schválený termín vyhodnotenia projektu. Požiadal poslancov o krátke zhodnotenie prác na svojom 
úseku. 

- p . Balková – zapájali sa hlavne starší občania. Zaráža ju neochota spolupráce u mladých ľudí. 
Poukázali v časti Kráľovce na rozhlas ,túlavé psy. 

- p. Petrášová – 50 % občanov nebolo ochotných spolupracovať. Občania, ktorí najviac majú 
„kritické poznámky“ neboli ochotný sa zapojiť do projektu a pomôcť pri riešení vecí daných 
projektom. 

- Ing. Novák – spracoval názory chalupárov a konštatoval že z ich názorov sa dá vybrať dosta-
točné množstvo podnetov 

- ing. Olšiak – tiež poukázal na neochotu niektorých občanov zapojiť sa do projektu 
- p. Šille – tlmočil za osadu Tepličky, zlepšiť informovanosť. Dôležite veci zasielať SMS. Pred-

ložil telef. čísla MT.   
Predsedajúci doporučil aby OZ stanovilo posledný termín kompletného vyhodnotenia projektu 
načúvania.  

 
 
 Poslanci nemali v diskusii pripomienok. OZ prijalo: 
 

UZNESENIE  č. 15/2015 
 
OZ : A/  určuje : posledný termín kompletného spracovania výstupov projektu do  
                             najbližšieho zasadnutia OZ 
 
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 
     Bod č. 6  Mikroregionálny volejbalový turnaj obcí  - organizačné zabezpečenie. Predsedajúci 
v úvode uviedol, že turnaj sa už niekoľko rokov úspešne organizuje a obecný úrad v spolupráci 
s komisiou pre kultúru, šport a prácu s mládežou ho aj tento rok chce dôstojne usporiadať. Obecný 
úrad zabezpečí všetky materiálne veci od občerstvenia po víťazné poháre. Boli zaslané plagáty – po-
zvánky, v pošte aj elektronicky pre jednotlivé obce MJS a obec Devičie. Začiatok je o 13,30 hod. 
V prípade krátkodobého nepriaznivého počasia sa turnaj preruší a dlhodobého zruší. Bola oslovená p. 
Ďurkovicová o otvorenie obchodu v čase konania turnaja. Potom otvoril k bodu diskusiu. Ing. Novák 
sa pýtal ako najskôr je možné informovať poslancov o termíne konania volejbalové turnaja. Predseda-
júci odpovedal, že termíny sú stanovené minimálne pol roka dopredu a sú zahrnuté v rámci všetkých 
akcií nielen MJS, ale aj regiónu Sitno do spracovaného plagátu akcií pre príslušný rok. Poslanci sa 
vyjadrili, že sa ako členovia komisie búdu organizačne podieľať na organizovaní turnaja. OZ prijalo: 
 

UZNESENIE  č. 16/2015 
 
OZ : A/  berie na vedomie : organizačné zabezpečenie volejbalového turnaja obcí MJS tak 
                                               ako vyplynulo z rozpravy k tomuto bodu 
         B/  ukladá : OcÚ a komisii pre kultúru, šport a prácu s mládežou dôstojne zabezpečiť 
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                               volejbalový turnaj 
 
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 
Bod č.  7   Informácie starostu obce.  

a) Informoval že sa zúčastnil tematického  zájazdu do sídla euro parlamentu v Štrasburgu so sta-
rostami s MJS. Stretli sa z 10- tými z 13- tych poslancov EP. 

b) Vypomohol za našu obec v rámci MDD „Rozprávková dedinka“ v Počúvadle, dňa 30.05.2015. 
Informoval o priebehu akcie a hodnotil najvyššiu účasť cca. 1500 účastníkov. 

c) Informoval o stave zhotovenia vitráže na dom smútku. Ing. Kršáková sa vyjadrila, že z dôvodu 
veľkej odbornej vyťaženosti sa nedostala k zhotoveniu, ale prísľub dodrží.  

d) Zmienil sa aj o prestrešení v oddychovej  zóne časti Krnišov, kde jednoduchý projekt vyhotoví 
ing.Žuffová v odbornej spolupráci s ing. Kršákovou. 

e) Rokoval so starostom zo susednej obce Žibritov v ohľade plánovaného spoločného náučného 
chodníka spájajúceho obidve obce. 

f) Lipy pred kostolom budú II. etape riešené vyhotovením sôch podľa návrhov, ktoré sa zatiaľ 
v štádiu zvažovania čo tam bude vhodné urobiť. 

g) Kolaudácie ukončených projektov prebehli bez závad. Internet úspešne funguje a je finančne 
vysporiadaný. 

h) Solárne svietidlá  z líp sú v reklamačnom konaní a pravidelne ich urguje. 
i) Čelo priepustu pri Repichých sa plánuje tohto roku urobiť. Bolo to v rámci dobrej spolupráce 

zadané p. Dadovi vyhotoviť ponuku po obhliadke. Ten však napriek viacerým urgenciám meš-
ká s obhliadkou a ponukou. 

      OZ prijalo: 
 

UZNESENIE  č. 17/2015 
 
OZ : A/  berie na vedomie : Informácie starostu obce 
  
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 
     Bod  č.  5  Rôzne. 

a) p. ing. Novák, opýtal sa na históriu vzniku projektových zámerov pre programové obdobie 
2014 – 2020. Tiež či projekt výstavba nového rozhlasu uvažuje s Tepličkami. Je za to aby sa 
čelo priepustu pri Repických riešilo s viacerými dodávateľmi nielen s p. Dadom, ktorý mešká 
s obhliadkou. Starosta ho informoval že v rámci činnosti MAS Zlatá cesta sa projektové záme-
ry riešili v minulom roku v rámci pripravovaného integrovaného PHSR MAS Zlatá cesta a jed-
notlivých členských obcí . Projekt výstavby nového rozhlasu neuvažuje s Tepličkami. Uvažuje 
sa s rozposielaním SMS  s dôležitými informáciami (lekár, konanie akcií a pod.) V otázke re-
konštrukcie priepustu pre Repickými sa vyjadril, že sa nebude čakať na p. Dadu a osloví sa 
viacero podnikateľských stavebných subjektov. 
p. Novák navrhuje stretnutie kultúrnej komisie v priebehu volejbalového turnaj obcí MJS. 
Urobia plán akcií na r. 2015. Ďalej ocenil zverejňovanie zápisníc, plán činnosti OZ. Požiadal 
o presunutie plánovaného zasadnutia OZ na 28.08.2015. 

b) p. Petrášová  - ZŠ v Hontianskych Nemciach oslovila obec, či by mala záujem o vystúpenie di-
vadelného krúžku z nacvičenou hrou. Pripomenula potrebu doriešiť sťažnosť p . Dašeny Balá-
žovej. 

c) p. ing. Olšiak sa opýtal na rozsah potrebnej opravy požiarneho vozidla. 
d) p. ing. Šabla, poďakoval p. starostovi za prístup k riešeniu problému  cesty za domom č. 15. 
e) Starosta odpovedal na príspevky v diskusii.  
f) –    odporučil zmenu konania zasadnutia OZ ak to vyhovuje ostatným poslancom.  
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g) -     požiarne vozidlo má poruchu na prevodovke.  Rozsah opravy bude známy len po 
            rozobratí prevodovky  zistení chyby uviedol. 
      -    zmienil sa aj o potrebe začať s prípravami na oslavy s príležitosti 750 výročia prvej 

                 písomnej zmienky o obci. Zverejnil termín 27.08.2016, ktorý navrhol aj v MJS,  
                 aby už  nekolidoval s inými akciami a dostal sa postupne do povedomia, hlavne  
                 našich občanov, ale aj aby bol zverejnený v kalendároch podujatí na r. 2016. 
                 Zabezpečenie osláv bude zaradené ako bo na najbližšie rokovanie OZ. 

          Navrhol aby p. Kmeťovej pri ukončení pracovného pomeru z obcou bol ponechaný 
          notebook, ako za odmenu 

OZ prijalo: 
 

UZNESENIE  č. 18/2015 
 
OZ : A/ ukladá: a)   obecnému úradu zabezpečiť informovanosť občanov z lokality Tepličky 
                                  formou zasielaním SMS 
                            b)   obecnému úradu zabezpečiť požiadavky vyplývajúce z podnetov  
                                   poslancov. ( obstaranie dodávateľov prác na rekonštrukciu priepustu pri 
                                  Repických, divadelné predstavenie žiakov zo ZŠ Hontianske Nemce,  
                                   pozvanie p.  Kmeťovej na OZ, oficiálne poďakovanie. 

d) komisii (KOVP) doriešiť sťažnosť p. Dašeny Balážovej ,  
 

         B/ berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov a starostu obce                         
                                               
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 
 
     Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ 
ukončil. 
 
 
 
 
 
Zapísal : Zuzana Šilleová                                             Uznesenia podpísal starosta obce 
Dňa: 19.06.2015 Ľubomír Slančík 
 
 

 


