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

 

 

Číslo: 2/ 2019  Kráľovce - Krnišov dňa  26.04.2019   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  26.  apríla 2019    

v kancelárii OcÚ.  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                              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 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. Ján Petráš...................................................     2. Miroslava Balková.............................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Rekonštrukcia krovu obecnej budovy  
3. Správa komisie  na  ochranu  verejného  záujmu   
4. Informácie starostu 
5. Diskusia - rôzne 
6. Záver 
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         Druhé  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. Jána Petráša a p. Miroslavu Balkovú.  

 

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 1 až 5.    

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

plnia. 

 

      Bod  č.  2   Rekonštrukcia krovu obecnej budovy. Predkladal predsedajúci. Uviedol, že podal 

projekt na Ministerstvo financií SR v súlade zo zákonom č. 370/2018 Z.z. a projekt bol úspešný. Obci 

bola pridelená účelová dotácia v sume 10 500,00 €. Názov projektu „ Výmena krovu a krytiny obecnej 

budovy č. 126 vedenej na LV č. 1 v kat. území Krnišov“ na bežné výdavky. Obec pri schvaľovaní zá-

verečného  účtu v 28.06.2019 bude schvaľovať  použitie prebytku rozpočtu v rezervnom fonde na do-

financovanie projektu vo výške 16 000.- €. Prostriedky možno použiť do konca r. 2019. V diskusii 

poslanci súhlasili s dofinancovaním projektu z rezervného fondu. Celková presná suma bude známa po 

vyhotovení PD a rozpočtovaní položiek. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 6/2019 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie :  prijatie  účelovej dotácie do rozpočtu obce 

              2. schvaľuje : použitie  vlastných finančných zdrojov z rezervného fondu vo výške 16 000.- € 

 

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

 

 

 

     Bod č.  3   Správa komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  . Predložila poslankyňa Miroslava 

Balková, predseda komisie. Uviedla, že dňa 31.03.2019 prostredníctvom OcÚ jej bolo doručené 

oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR 

SR č. 545//2005 Z. z. za kalendárny rok 2018 k 31.03.2019 od p. Ľubomíra Slančíka, starostu obce. Po 

preskúmaní Oznámenia, konštatuje, že toto obsahuje všetky náležitosti a vzhľadom na jeho obsah nie 

je potrebné, ďalej to riešiť v komisii. Do poručuje to pripojiť ako materiál k zápisnici. Poslanci 

v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 7/2019 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie: správu Miroslavy Balkovej predsedu komisie na ochranu verejného 

                                                  záujmu  

 

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

 

a) Informoval o odpovedi BBSK na žiadosť o zaradenie rekonštrukcie cesty III/2561 Devičie-

Kráľovce-Krnišov do Registra investícii na r. 2019 – 20120. Odpoveď na konci listu bola. Po 

posúdení stavebnotechnického stavu cesty III/2561 bude cesta zaradená do registra investícií 

BBSK. 

b) Informoval o voľbách do EU parlamentu – Je vypracovaný „Harmonogram úloh 

a zabezpečenia volieb do európskeho parlamentu“ 

c) Pripomenul blížiaci sa termín akcie MJS „ Rozprávková dedinka v Počúvadle“ (18.5.2019) 

a oboznámil ich s úlohami, ktoré bude zabezpečovať naša obec (výroba označenia účastníkov 

podujatia a zabezpečenie zaparkovania motorových vozidiel návštevníkov). V diskusii poslanci 

nemali pripomienok. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 8/2019 

 

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

 

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

      

 

     Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 

 

1. Poslanec Jozef Olšiak – navrhol napísanie žiadosti na SPF o navrátenie bývalých obecných 

ciest v extraviláne obce do jej majetku. V budúcnosti, aby ich bolo  možné  vyčistiť a využiť 

jednak výrub nežiadúcich stromov ako palivo a tiež aj na cyklotrasy a turistické chodníky. 

2. Poslanec Ján Petráš informoval o zaplnení knihy návštev pri „Koháryho dube“, ktorú tam on 

zaviedol. V najkratšom čase  dodá novú. 

3. Starosta obce informoval, že ak obec sa bude chcieť uchádzať o zhotovenie projektu, ktorý za-

hŕňa aj chodník v miestnom cintoríne v časti Krnišov, mal by byť vlastníkom cintorína. Parcelu 

č. 2146 o výmere 4372 m2 vlastí ECAV a parcelu č. 2147 o výmere 595 m2 Rím. katolícka 

cirkev. Preto bude potrebné podať žiadosti o odkúpenie parciel. 

4. Poslankyňa Miroslava Balková, vysvetlila proces odkúpenia majetku cirkvi na obec 

5. Poslankyňa Darina Forgáčová Ing. poukázala na potrebu výmeny, obnovy informačných tabúľ 

na zástavke. Odporučila aby za účelom čistoty a zdravého životného prostredia v extraviláne 

obce sa uskutočnila brigáda na zber odpadu. Miesto by sa malo určiť na najbližšom zasadnutí 

OZ. 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  9/2019 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:   OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie 

                                                 

                                                                                                                                    

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 : 26.04.2019                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                           Ľubomír Slančík                                                                                       


