OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 5/ 2016

Kráľovce - Krnišov dňa 14.10.2016

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. októbra

2016

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: .................................................................................................................................
Jozef Baláž, Štefan Mojžiš, Ján Petráš ml.
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 prítomní 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
Alena Petrášová
Ing. Ján Olšiak
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Spoločná obecná úradovňa – informácia o činnosti
Príprava rozpočtu pre rok 2017
Informácie starostu obce
Diskusia - rôzne
Záver

Piate 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 sl. Miroslavu Balkovú, poslankyňu OZ . Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Alenu Petrášovú a p. 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 16 až 19. Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne.
Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne plnia , konštatoval predsedajúci. Poslanci nemali pripomienky.
Bod č. 2 Spoločná obecná úradovňa – informácia o činnosti predkladal predsedajúci. V úvode
uviedol, že dôvod zaradenia bodu do programu bol hlavne, že v OZ sú dvaja nový poslanci, s cieľom
oboznámiť ich a zároveň OZ poskytnúť najnovšie informácie o činnosti. SoÚ združuje 34 obcí
a miest okresu Krupina. Vedúcou je Mgr. Mária Šulcová, starostka obce Selce. Obec prispieva na chod
úradovne vypočítanú finančnú čiastku na jedného obyvateľa. Tiež za počet úkonov pre obec stanovených na úseku stavebného, sociálneho, výrubu stromov a verejného obstarávania. SoÚ hospodári vždy
s prebytkom finančných prostriedkov. Tie sa napr. teraz použijú na zakúpenie GPS prístroja. Využije
sa pri konaniach (stavebných, výrub stromov a pod.) Informoval o možnosti zakúpenia softvéru pre
obec : Wincinity – mapy katastra s prepojením na vlastníkov. Uplatní sa pri kontrole daňových priznaní. (DzN). Ročný poplatok 60 € za ročné aktualizácie. 1 € softvér pre obce. Poslanci v diskusii nemali pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 20/2016
OZ : A/ berie na vedomie: Informácie starostu obce o činnosti Spoločnej obecnej úradovne
v Krupine
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Príprava rozpočtu pre rok 2017 . Predkladal predsedajúci. Predsedajúci ozrejmil poslancom dôvod prípravy. Poslanci tu majú priestor na návrhy do tvorby rozpočtu. Najprv je potrebné
zapracovať do rozpočtu všetky objektívne, relevantné opakujúce sa náklady a príjmy vo výdajovej a
príjmovej časti. Najpodstatnejší je výnos podielových daní zo štátneho rozpočtu pre r. 2017, ktorý
tvoria najvyšší podiel v príjmovej časti. Potom je možné ostatné finančné zdroje prerozdeliť na plánované schválené potreby obce pre príslušný rok a nadchádzajúce roky v zmysle prijatých uznesení OZ
a prijatého PHSR obce . Predsedajúci uviedol, že v roku 2017 je potrebné s týchto zdrojov plánovať
čiastky na (sú tam zahrnuté aj návrhy poslancov):
 Projektová dokumentácia – projekt rekonštrukcie KD Kráľovce
 Úprava panelov v obci
 Spolufinancovanie obce na podané projekty Program obnovy dediny, MF a Envirofond. Prípadne MAS Zlatá cesta
 Osvetlenie na Tepličkách pridanie 1 ks svietidla
 Revízia hromozvodov
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Lipy pri kostole - drevorezba
Batérie do požiarneho vozidla
Lavička do rómskej osady
Inovácia web stránky – stará nezodpovedá zákonným štandardom
Malotraktorová kosačka

OZ prijalo:
UZNESENIE č. 21/2016
OZ : A/ berie na vedomie: informáciu predsedajúceho k bodu Príprava rozpočtu na r. 2017
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Informácie starostu obce.
a) Zúčastnil sa na školení CO v Krupine
b) Účasť na zasadnutí SoÚ v Krupine
.OZ prijalo:
UZNESENIE č. 22/2016
A/ OZ :

1. berie na vedomie: informácie starostu obce

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Rôzne
-

-

-

Poslanec Ing. Novák vzhľadom na prítomnosť Jozefa Baláža občana z rómskej osady Lično
navrhol riešiť problém lávky cez potok nasledovne, keďže projekt na MF neprešiel. Obec zabezpečí dubové fošne na celú lávku. Tieto si obyvatelia rómskej osady položia v rámci drobných obecných služieb. Následne zaplatia polovicu nedoplatkov cca 250 €
Prítomný Jozef Baláž sa vyjadril, že súhlasí s takýmto postupom
Predsedajúci – starosta obce poukázal, že následne alebo súbežne sa musí riešiť aj nedoplatok
Jána Baláža a jeho členov rodiny
Poslanec Ing. Novák ako mediátor, prisľúbil, že po vykonaní prvých krokov bude pokračovať
v uvedenej problematike riešenia nedoplatkov zo strany obyvateľov rómskej osady. Zároveň
oznámil termín konania „ Vianočných trhov“ na 17.12.2016
Poslankyňa Miroslava Balková navrhla stanoviť termín stretnutia s občanmi nad 60 r. veku
v obci na deň 28.12.2016
Poslanec Ing. Ján Olšiak navrhol termín konania stolnotenisového turnaja ma deň 07.01.2017.

OZ prijalo:
UZNESENIE č. 23/2016
A/ OZ :

1. berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov v bode Rôzne
b) prísľub Jozefa Baláža
3/4

2. ukladá: a) OcÚ materiálne zabezpečiť rekonštrukciu lávky cez potok do rómskej osady
nákupom dubových fošní
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Miroslava Balková

Uznesenia podpísal starosta
starosta obce
Ľubomír Slančík

Dňa: 14.10.2016
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