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

 

 

Číslo: 4/ 2017  Kráľovce - Krnišov dňa  25.08.2017   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  25. augusta   2017 

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: ................................................................................................................................. 

                              p. Šilleová, p. Hámorský, p. Ing. Šabľa 

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 sú prítomný 5  poslanci, teda zasadnutie 

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 

                 Ing. Ján Olšiak         Zdenko  Šille 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 

2. Výsledok kontroly UVO, PPA - oboznámenie 

3. Stav realizácie projektov (Program obnovy dediny a vlastný)   

4. Informácie starostu 

5. Diskusia - Rôzne 

6. Záver 
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        Štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním 

prítomných poslancov 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 Zdenka Šilleho a Ing. Jána Olšiaka.  

 

Predsedajúci dal  hlasovať o navrhovanom programe 

 

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

 

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 10 až 15.    

Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne 

plnia. Uznesenie č. 10/2017 sa bude prehodnocovať v bode rôzne nakoľko p. Hámorský podal žiadosť 

o pozastavenie výkonu tohto uznesenia a zúčastňuje sa OZ. Poslanci ďalej nemali pripomienok. 

 

      Bod  č.  2 Výsledok kontroly ÚVO, PPA – oboznámenie predkladal predsedajúci. Uviedol, že 

obec bola vybratá na kontrolu ÚVO – projekt „Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného 

internetu v obci Kráľovce-Krnišov. VO zmluvne robila fy Premiér Consulting. ÚVO vo svojej obci 

doručenej správe o výsledku kontroly, konštatovalo pochybenie v štyroch bodoch. Obec sa následne 

odvolala a poukázala na proti dôvody, argumenty k jednotlivým bodom. PPA však doručila ďalší list, 

kde nesúhlasí s odvolaním, trvá na svojom a odstupuje od zmluvy. Výsledkom by malo byť podľa nich 

vrátenie čiastky 150.000.- €. Advokáti zhotoviteľa VO pracujú na ďalšom odvolaní, ale už aj 

adresovaného ministerke pôdohospodárstva p. Matečnej. Predsedajúci prezentoval názor, že obec musí 

s daného vyjsť s 0 - vou ujmou. Potom otvoril k bodu diskusiu. 

-  Poslanec p. Šille sa vyjadril: prečo až teraz po 2,5 rokoch, kedy internet v obci funguje prevádzajú 

kontrolu. Celá dokumentácia vrátane VO bola predložená a podrobená kontrole pred schválením 

dotácie. Nenašli pochybenia a zmluvu uzatvorili, dodal .  

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 16/2017 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie: Výsledok kontroly ÚVO, PPA – oboznámenie                                       

 

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

  

     Bod č.  3     Stav realizácie projektov (Program obnovy dediny a vlastný)  . Predložil 

predsedajúci. Projekt z Programu obnovy dediny „ Skvalitnenie separovaného zberu „ sa plní a bude 

ukončený do 31.10.2017, kedy je posledný termín na doručenie vyhodnotenia projektu SažP v BB.  

     Vlastný projekt úpravy uloženia panelov v miestnych  potokoch uvažoval s realizáciou v II. polroku. 

Podľa prieskumu trhu zatiaľ jeden dodávateľ nevyhovel. Hľadajú sa ďalší.   Potom otvoril k bodu 

diskusiu. 

- Poslanec p. Ing. Novák do poručoval fy zo Sebechlieb. 

- Starosta p. Slančík uviedol, že čaká na fy HONSTAV z Krupiny. Dali prísľub na obhliadku. 

Doposiaľ sa tak nestalo 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 17/2017 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie: Stav realizácie projektov (Program obnovy dediny a vlastný)   
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Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0  

 

   Bod č.  4   Informácie starostu obce.  

 

a) DCOM – projekt elektronizácie Územnej Samosprávy prichádza do poslednej fázy a to je 

migrácie údajov do DATA centra a obec bude pracovať priamo na tomto portáli. Stretáva sa to 

aj s výpadkom internetového pripojenia. 

b) Informoval o voľbách do VÚC. Je vypracovaný harmonogram úloh obce. Zapisovateľkou 

OkVK je menovaná p. Šilleová 

c) V najbližšej dobe by sa mala realizovať oprava  komunikácie III. triedy Kráľovce-Krnišov – 

Tepličky v dĺžke vybratých 860 m 

Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 18/2017 

 

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

 

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

 

   Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 
 

- Poslanec p. Ing. Novák oznámil termín akcie „Vianočné trhy“ na 16 december 2017. Navrhol 

aby sa organizovala ako spoločná akcia. 

- Poslankyňa sl. Balková upozornila na nesvietiace lampy v časti Kráľovce a Krnišov. Tiež sa 

vyjadrila k svietivosti nových LED lámp. Svietia do kruhu a nemajú rozptyl svetla  

- Starosta p. Slančík pripomenul zásadu efektivity – 3 lampy nesvietia  – až potom nasleduje 

oprava 

- Poslanec p. Šille poukázal na zhodený kábel verejného osvetlenia v lokalite Tepličky a na kábel 

telefonického vedenia pri Červenej zákrute – potreba upozorniť Telekom . 

- Starosta p. Slančík sa vyjadril, že sa jedná o náprave so subjektom, ktorí to spôsobil. Vyjadril sa 

aj  ku káblom od stĺpa č domu 73 ku KD. Treba ich prostredníctvom Telekomu upevniť tak aby 

spĺňali minimálne estetičnosť. 

- P. Hámorský na základe svojej žiadosti o pozastavenie rozhodnutia výkonu uznesenia č. 10/2017 

podal svoje stanovisko k celej vzniknutej situácii. Ospravedlnil sa, že došlo k pochybeniu z jeho 

strany a tým aj k nedorozumeniu. Hlavne, že nepožiadal OcÚ o povolenie drobnej stavby 

a  prenájom obecného  pozemku. Nereagoval ani na list z OcÚ na ústny dotaz . Uviedol prečo 

za počal so stavbou bez povolenia a v tom aj pokračoval. Verejne oľutoval takéto konanie nie  

z dôvodu nerešpektovania zákonov ale vychádzal z toho čo uviedol. Naďalej chce byť obci 

nápomocný vo všetkých smeroch 

- Poslanec Ing. Novák prijal ospravedlnenie, ale vyslovil že môže dôjsť opakujúcemu  sa efektu. 

- Poslanci sa zhodli na názore, že sa prehodnotí výška nájmu za prenajatie obecného pozemku 

cca 24 m2  a stavba sa legalizuje vydaním vyjadrenia obce k realizácii drobnej stavby 

 

- Predsedajúci predložil 2 listy od p. Ing. Šabľu s  manželkou: 

1 list -  žiadosť o odpredaj obecného majetku – parciel č. 2337 a č. 2338 v k. ú Krnišov 

             V žiadosti uviedol dôvody odkúpenia. 

2 list -  Upozornenie na ďalšiu raritu v obci – Drieň obyčajný – Drienka 

            V liste uvádza kde sa Drieň nachádza aký má výnimočný význam a dokladoval to   

             vyhláškou o ochrane drevín a článkom o jeho využití. Navrhol OZ aby prevzali 

             oficiálnu ochranu a potvrdili starostovi obce prevzatie patronátu nad drienkou. 

      Poslanci sa vyjadrovali nasledovne: 



4/4 

- Poslankyňa sl. Balková navrhla osloviť ešte doterajších užívateľov predmetných parciel 

a vyjadrila sa že ich osloví a bude o tom informovať na najbližšom OZ. 

- Poslanci sa zhodli, že  v podstate sú za predaj parciel nakoľko sú vedené ako ostatná plocha 

a užívateľom neošetrované. Dohodol sa termín  obhliadky na 27.08.2017 . Predaj po obhliadke 

a informácii od doterajších užívateľov bude prerokovaný na najbližšom OZ 

 

K druhému listu : 

- V rámci uvedenej obhliadky si poslanci pozrú Drieň. Na jej základe sa zvolí ďalší postup. 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  18/2017 

 

A/ OZ :    1.   berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov a starostu v bode Diskusia - Rôzne  

                2.   do poručuje:  poslancom a starostovi obce postupovať v daných veciach tak ako odzneli  

                                             v diskusii 

                                          

                                                                                                                                    

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

 

     Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť.  Rokovanie OZ 

ukončil. 

 

 

                                                                                                                        
 

Zapísal : Zuzana Šilleová                                                                        Uznesenia podpísal starosta    

                                                                                                                              starosta obce 

Dňa: 25.08.2017                             Ľubomír Slančík 

 

 

 

 


