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

 

 

Číslo: 1/ 2019  Kráľovce - Krnišov dňa  15.02.2019   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  15.  februára 2019    

v kancelárii OcÚ.  
 

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

 

Darina Forgáčová, Ing........................................................................... 

 

Jozef Olšiak  ........................................................................................... 

 

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

 

Ján Petráš .............................................................................................. 

 

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

 

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

  

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 

 

1. Jozef Olšiak....................................................    2. Alena Petrášová .............................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Plán zasadnutí OZ na r. 2019 - schválenie 
3. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na r. 2019 
4. Informácia o činnosti MJS na r. 2019 
5. Informácie starostu 
6. Diskusia - rôzne 
7. Záver 
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         Prvé  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 

zapisovateľku určil p. Miroslavu Balkovú. 

 Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Jozefa Olšiaka a p. Alenu Petrášovú .  

 

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 23 až 28.    

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

plnia. Vrátil sa k výsadbe stromov občanmi na verejných priestranstvách obce. OZ je za to aby každá 

výsadba bola konzultovaná z OcÚ, resp. zákaz vysádzať. 

 

      Bod  č.  2   Plán zasadnutí OZ na r. 2019. Predkladal predsedajúci. Dňami rokovania OZ sú piat-

ky, každé dva mesiace ( 6x ročne) Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 1/2019 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: Plán zasadnutí OZ na r. 2019 

 

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

 

 

 

     Bod č.  3   Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na r. 2019. Predložil predsedajúci. Zároveň 

ospravedlnil hlavnú kontrolórku z neúčasti z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Plán mu 

bol doručený e-mailom. Následne ho celý prečítal. Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prija-

lo: 

 

UZNESENIE č. 2/2019 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na r. 2019 

 

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

  

     Bod č.  4   Informácia o činnosti MJS na r. 2019. Predsedajúci sa zúčastnil zasadnutia predsed-

níctva MJS dňa 11.02.2019, kde boli prijaté – stanovené termíny pripravovaných akcií pre r. 2019. 

Rozprávková dedinka v Počúvadle dňa 18.5.2019, PDH Baďan, Prenčov, Žibritov – 20.07.2019, Vo-

lejbalový turnaj  obcí MJS v Kráľovciach-Krnišove na deň 29.06.2019. Poslanci v diskusii nemali 

pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 3/2019 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie: informácie starostu obce o činnosti MJS na r. 2019 

 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0  
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     Bod č.  5   Informácie starostu obce.  

 

a) Predložil ponuku NIC SR, na udelenie pečate rozvoja obce za r. 2018. 

b) Informoval, že p. Jozef Olšiak, poslanec OZ sa stáva predsedom DPO v obci. Prevezme agen-

du od brata Jána Olšiaka, Ing. bývalého poslanca OZ. Prítomný  bude starosta obce. 

c) Uviedol, že v mesiaci marec prebehne školenie nezamestnaných – obsluha krovinorezov 

a motorovej píly. (Ján Jakubík a Štefan Mojžiš) 

d) Je potrebné aby OZ zobralo na vedomie sumu , ktorá je potrebná na posezónnu opravu kosa-

čiek (perla BDT) Bude to činiť cca 200.- € na jednu kosačku 

e) Informoval o voľbách prezidenta SR – Je vypracovaný „Harmonogram úloh a zabezpečenia 

volieb prezidenta SR“ 

 

Poslanci v diskusii nesúhlasili s ponukou od NIS SR. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 4/2019 

 

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

                          2. nesúhlasí :s ponukou od NIS SR 

 

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

      

 

     Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 

 

1. Poslankyňa Miroslava Balková – poukázala na činnosť p. Dariny Slančíkovej pri vedení pa-

mätnej knihy obce – nebolo jej poďakované ani navrhnutá odmena. Odporučila, aby sa na to 

pamätalo ku konca roka 2019. Zároveň aby bola požiadaná naďalej viesť pamätnú knihu 

s poďakovaním za doterajšie vedenie  

2. Poslankyňa Alena Petrášová informovala o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku 

a vybavovanie sťažností. Uviedla posledné zasadnutie, ktoré prejednávalo spôsobenú škodu na 

súkromnom majetku občana - chalupára 

 

 

 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  5/2019 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:  a) OcÚ a poslankyni Miroslave Balkovej zabezpečiť úlohy vyplývajúce  

                                                z diskusie v bode 1.  

                                                 

                                                                                                                                    

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

 

 

     Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a aktívny prístup  

.  Rokovanie OZ ukončil. 
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Zapísal : Miroslava Balková            uznesenia podpísal  

Dňa : 15.02.2019                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                           Ľubomír Slančík                                                                                       


