Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce
Kráľovce-Krnišov, konaného dňa 14. decembra 2014
v zasadačke obecného úradu Kráľovce-Krnišov
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Kráľovce-Krnišov bolo zahájené
zaspievaním štátnej hymny Slovenskej republiky.
Rokovanie otvoril zástupca starostu, Zdenko Šille. Za zapisovateľku určil: Zuzanu Šilleovú,
zamestnankyňu obce. Za overovateľov zápisnice menoval Miroslavu Balkovú a Ing. Petra
Nováka.
Požiadal zapisovateľku miestnej volebnej komisie Zuzanu Šilleovú, vzhľadom na
ospravedlnenú neúčasť predsedu komisie p. Jána Medveďa, aby podala informáciu
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Po podaní správy predsedajúci požiadal znovuzvoleného starostu o zloženie sľubu. Ľubomír
Slančík prečítal zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojim podpisom. Následne mu
predsedajúci odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu a vedenie rokovania ustanovujúceho
zastupiteľstva.
Opätovne zvolený starosta Ľubomír Slančík vyzval p. Ing. Jána Olšiaka , aby prečítal
zákonom predpísaný sľub poslanca a potom postupne v abecednom poradí, všetci
novozvolení poslanci zložili sľub do rúk starostu obce a potvrdili ho svojim podpisom.
Zároveň im starosta pogratuloval a odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca.
Po zložení sľubov vystúpil so svojim príhovorom opätovne zvolený starosta Ľubomír Slančík,
v ktorom poďakoval v mene svojom ako aj v mene novozvolených poslancov voličom za
dôveru keď ich postavili do vedenia samosprávy obce. Vyjadril presvedčenie že vynaložia
všetko úsilie, doterajšie poznatky v prospech obce teda občanov. Načrtol čo nás čaká
v ďalšom období, všetko je zhrnuté v predvolebnom letáčiku uviedol starosta, dostala ho
každá domácnosť . Prezentoval hlavne pripravované PHSR MAS zlatá cesta a jednotlivých
obcí, teda aj našej. Potrebné je navrhnúť poslancom obvody a uskutočniť „Projekt
načúvania“. Jeho výstupy budú pokladom pre dopracovanie PHSR, pokračoval starosta. Ďalej
sa zmienil o projektoch širšieho významu napr. hlavne v čistení odpadových vôd zo žúmp a
septikov. Bude reálny po dobudovaní čistiarne odpadových vôd v susednej obci Hontianske
Nemce a zvozom bude možné likvidovať tieto odpady.
V závere poželal novozvoleným poslancom pochopenie v rodinách, pevné zdravie a veľa
tvorivých nápadov a ich realizovanie v prospech občanov .
Pokračoval pracovnou časťou zasadnutia, dal schváliť jeho program:
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov
4. Určenie platu starostu obce.
5. Diskusia
Hlasovanie: za : 5
zdržal sa : 0
proti : 0

K bodu 2)
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva a to podľa § 12, odst. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta podrobne uviedol
zákonné dôvody .
Do funkcie navrhol poslankyňu - sl. Balkovú Miroslavu. .
Hlasovanie: za : 5

zdržal sa : 0

proti : 0

K bodu 3)
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov
a členov
Predložil nasledovné návrhy na zloženie komisii
1. Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení
1. za SMER – SD
Balková Miroslava
2. za SNS
Zdenko Šille
3. za nezávislí kandidát Ing. Ján Olšiak
Predseda komisie: Miroslava Balková
Zapisovateľ: Ing. Ján Olšiak
Člen: Zdenko Šille
Náhradník: Alenka Petrášová
Hlasovanie: za : 5

zdržal sa : 0

proti : 0

2. Komisia pre vybavovanie sťažností a KOVP, v zložení,
1. za Smer
: Alena Petrášová
2. za SNS
: Zdenko Šille
3. za nezávislý kandidát : Ing. Peter Novák
Predseda komisie
Člen
Člen
Náhradníci
Hlasovanie: za : 5

: Alena Petrášová
: Ing. Peter Novák
: Zdenko Šille
: Miroslava Balková
Ing. Ján Olšiak
zdržal sa : 0

proti : 0

3. Komisia pre šport a kultúru a prácu s mládežou v zložení:
Predseda komisie : Miroslava Balková
Členovia : Ing. Peter Novák, Ing. Ján Olšiak, Alena Petrášová,
Ing. Forgáčová, Zuzana Šilleová
Hlasovanie: za : 5

zdržal sa : 0

proti : 0

4. Určenie platu starostovi obce.
Starosta požiadal Zuzanu Šilleovú, uväzkovú zamestnankyňu OcÚ poverenú viesť aj mzdovú
agendu o odborné zhodnotenie pri stanovovaní platu starostu obce.
Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor. 2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo
dňa zloženia sľubu.
Podľa § 4 starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich
platových skupín podľa počtu obyvateľov obce, násobok v obci s počtom
obyvateľov do 500 sa ustanovuje na 1,49 násobok.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate podľa tohto zákona, patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1
Obecné zastupiteľstvo plat starostovi raz ročne prerokuje.
Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový
starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej
funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa §
3 a koeficientu 0,3.
Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo
podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
Toto obecné zastupiteľstvo je viazané uznesením predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva č. 1/2014 M zo dňa 15.8.2014, ktoré určilo
pracovný úväzok starostovi obce na celé nové funkčné obdobie a to
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších
predpisov na 0,6. Základný plat starostu obce, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
(2013) a násobku 1,49 zodpovedajúcemu počtu obyvateľov (do 500 ) k 31.
12. predchádzajúceho kalendárneho roku predstavuje pri úväzku 0,6 sumu
736,80 €. Predsedajúci navrhol zvýšenie základného platu o 14 %.
Mesačný plat starostu v období od februára 2012 do novembra 2014 bol
vo výške 839,55 €. Navrhované zvýšenie základného platu po prepočte /
824 (PMM v NH za r. 2013) x 1,49 (koeficient) = 1227,76 = 1228 x 0,6
(úväzok) =736,80 + 14 % = 840 € / predstavuje sumu 840 €, čo je plat na
úrovni rokov 2012 – 2014. Predsedajúci dal hlasovať o predloženom
návrhu o výške platu starostu obce:

Hlasovanie: za : 5

zdržal sa : 0

proti : 0

5. Diskusia
Vdiskusii vystúpili: Ing. Novák a Miroslava Balková
Poslanec ing. Novák navrhol zriadiť komisiu pre rozvoj obce zloženú aj z odborníkov pre túto
oblasť. Uviedol ing Žuffovú, ing.arch. Kršákovú a ďalších. Poslankyňa Balková v diskusii
uviedla, že sa pripravuje projekt načúvania a podľa výstupov a potreby sa komisia môže
zriadiť alebo nezriadiť. Predsedajúci tiež doplnil možnosť komisiu zriadiť alebo zriadenú
zrušiť. Plnia poradnú funkciu starostu a OZ. Táto otázka bude aktuálna po projekte načúvania.
V otázke na starostu pokračoval poslanec ing. Novák. Zaujímal sa, či obec spolupracuje
s občianskymi združeniami. Starosta uviedol, že vie len o Jednote dôchodcov a požiarnikoch.
Pokiaľ sa združenie v obci neprezentuje, nie je možné o ňom vedieť a s ním spolupracovať,
ďalej konštatoval. Poslanec ing. Novák sa zmienil aj o povinnom zverejňovaní dokumentov
a vylepšení stránky obce, požiadal o zaslanie rozpočtu obce pre rok 2015. Predsedajúci
odpovedal na dotazy. Vysvetlil problémy so starým internetom. Teraz by sa to malo
postupne zlepšovať, keď máme rýchly internet. Poukázal na veľkosť obce, čo má súvis aj s
kvalitou stránky. Je to o finančných prostriedkoch a napĺňaní stránky, keďže všetci
zamestnanci pracujú úväzkove. Základné dokumenty boli zverejnené. Rozpočet sa poslancovi
ing. Novákovi zašle.
V závere diskusie starosta ešte oboznámil novozvolených poslancov o pripravovaných
akciách do konca roku 2014. Vyzval komisiu pre kultúru, šport a prácu s mládežou, aby
plánované akcie v spolupráci s obecným úradom dôstojne zabezpečilo. Jedná sa o akcie:
„Stretnutie s dôchodcami“ dňa 28.12.2014 a „Spoločné uvítanie r. 2015 dňa 31.12.2014
a 01.01.2015. Ďalej sa zmienil o výstavke belujskej keramiky, ktorá sa uskutoční v obecnom
dome dňa 19-20.12.2014.
Starosta prečítal návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kráľovce-Krnišov
konaného dňa 14. decembra 2014 v zasadačke OcÚ Kráľovce-Krnišov

Obecné
zastupiteľstvo
prerokovalo:

v Kráľovciach-Krnišove na svojom

ustanovujúcom

zasadnutí

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce,
voľba členov a predsedov komisii
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 1/ 2014 U
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach-Krnišove
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ľubomír Slančík zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková, Ing. Peter
Novák, Ing. Ján Olšiak, Alena Petrášová, a Zdenko Šille.
K bodu
1. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Uznesenie č. 2/2014 U
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach-Krnišove
poveruje
1. poslankyňu Miroslavu Balkovú zvolávaním a
vedením
zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

K bodu
2. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach-Krnišove prijalo:

Uznesenie č. 3/2014 U
A. z r i a ď u j e
komisie, a to
a) komisiu na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
b) komisiu pre vybavovanie sťažností na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach zlúčenú s komisiou KOVP
c) komisiu pre šport a kultúru a prácu s mládežou.
B. v o l í
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Miroslavu Balkovú
členov komisie: Ing. Jána Olšiaka, a Zdenka Šilleho, náhradníka: Alenu Petrášovú
b) predsedu komisie pre vybavovanie sťažností zlúčenú s KOVP: Alenu Petrášovú
členov komisie: Ing. Petra Nováka, Zdenka Šilleho
c) predsedu komisie pre šport, kultúru a prácu s mládežou - sl. Miroslavu Balkovú
členov komisie: Ing. Petra Nováka, Ing. Jána Olšiaka Alenu Petrášovú,
Zuzanu Šilleovú, Ing. Darinu Forgáčovú
K bodu
3. Určenie mesačného platu starostovi obce
Uznesenie č. 4/2014 U
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach-Krnišove
A. berie na vedomie:
základný plat starostu obce Kráľovce – Krnišov pri úväzku 0,6 vo výške 736,80 € určený
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 6 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 1,49 násobku
zodpovedajúcemu počtu obyvateľov obce Kráľovce – Krnišov k 31. decembru
predchádzajúceho roku,
B. zvyšuje
základný mesačný plat starostu obce Kráľovce – Krnišov v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o 14 %,
c) určuje
mesačný plat starostu obce Kráľovce – Krnišov vo výške 840 € s účinnosťou od 1. 12. 2014.
Hlasovanie : Za : 5,

proti : 0,

zdržal sa : 0

Miroslava Balková, I. overovateľ zápisnice.................................................................
Ing. Peter Novák, II. overovateľ zápisnice...................................................................
Ľubomír Slančík, starosta obce ...................................................................................
Zapísala: Zuzana Šilleová dňa 14.12.2014.................................................................

