OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 2/ 2015

Kráľovce - Krnišov dňa 10.04.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

10. apríla

2015

v kancelárii OcÚ.
prítomná

Prítomní:

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

ospravedlnil sa
Peter Novák, Ing.....................................................................................

prítomný
Ján Olšiak, Ing. .....................................................................................

prítomná
Alena Petrášová......................................................................................

prítomný
Zdenko Šille ............................................................................................

p. Peter Novák, ing.
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................

Zuzana Šilleová
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 ...4..... poslancov, 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 poslancov

p. Zdenko Šille

p. Miroslava Balková

1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
2. Schválenie úpravy textu VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
3. Aktualizácia rozpočtu
4. Aktivačná činnosť, verejné zamestnávanie
5. Projekt načúvania
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia - rôzne
8. Záver

Druhé 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 štyria poslanci. Poslanec ing. Peter Novák sa ospravedlnil. Za zapisovateľku určil p. Zuzanu Šilleovú, pracovníčku OcÚ. Overovateľmi zápisnice
menoval poslancov Zdenka Šilleho a Miroslavu Balkovú. Dal hlasovať o predloženom programe.

Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 1. Organizačné záležitosti a kontrola uznesení. Predsedajúci oboznámil prítomných poslancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 1, 2, 3, 4, a 5.
Tieto sa splnili resp. priebežne plnia, uviedol. Následne prehodnotil každé uznesenie samostatne. Poslanci v diskusii k tomuto bodu nemali pripomienky.
Bod č. 2 Schválenie úpravy textu VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp. V úvode predsedajúci povedal dôvod tejto úpravy . Dozorujúci prokurátor OP Zvolen poukázal na potrebu upraviť resp. vypustiť text v § 2, odst. 1. predmetného VZN obce. Toto bude urobené po schvalení v OZ a bude o tom oboznámená okresná prokuratúra Zvolen. V diskusii poslanci nevzniesli pripomienky. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 6/2015
OZ : A/ schvaľuje: navrhovanú úpravu textu VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp.
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Aktualizácia rozpočtu. Predsedajúci oboznámil poslancov z dôvodmi aktualizácie rozpočtu. Vzhľadom na zmenu vo vedení účtovníctva obce, budú sa vo výdajovej časti účtovať nie mzdy
ale náklady na služby. Taktiež zmena bude vo výdajovej časti a to na základe toho, že obec vstúpila do
projektu „Verejného zamestnávania“, kde na mzdu dvoch pracovníkov bude prispievať piatymi percentami. Po dobu piatych mesiacov budú financované mzdy a odvody na dvoch pracovníkov
z kapitálového rozpočtu obce. Do konca roka budú UPSVaR Zvolen refundované. V diskusii poslankyňa Balková uviedla, aby v budúcnosti úpravu rozpočtu do výšky 300 € mohol vykonať starosta obce
tak ako to bolo už schválené ešte v Sk podľa príslušného zákona a internej smernice obce. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 7/2015
OZ : A/ schvaľuje : Predloženú aktualizáciu rozpočtu obce
B/ ukladá : OcÚ pripraviť podklad k prehodnoteniu, úpravy vnútornej smernice
o rozpočtových pravidlách obce
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 . Aktivačná činnosť, verejné zamestnávanie. V tomto bode predsedajúci podal informáciu o priebehu aktivačnej činnosti a projekte verejného zamestnávania. Postupne rozobral zaradenie
nezamestnaných podľa mien a jednotlivých paragrafov zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Podľa § 10, tzv. povinné odpracovanie poberaných
dávok, pracujú siedmy poberatelia jeden je dlhodobo PN. Podľa § 12 tzv. MOS (Malé obecné služby)
sú zmluvne s UPSVaR Zvolen zaradení piaty uchádzači o zamestnanie. Podľa § 52, vykonávanie ak2/4

tivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú od 1. apríla
zaradení traja UoZ. Tu podľa zmluvy bude obec mať možnosť refundácie ochranných pomôcok, pracovných odevov, rukavíc, tiež aj zakúpenie špecifikovaného náradia v projektovom zámere. Projektom
do ktorého sa zapojí aj naša obec je „Verejné zamestnávanie“, § 54 vyššie uvedeného zákona. Od
01.05.2015 budú zaradení dvaja znevýhodnení UoZ nad 50 rokov veku, za podmienok uvedených
v bode 3. V závere podania informácie poukázal predsedajúci na potrebu zakúpiť alkotester a navrhol
spôsob jeho používania za prítomnosti jedného poslanca podľa potreby. K bodu otvoril diskusiu.
- Poslanec Šille uviedol, že on osobne inicioval potrebu kontroly zo strany obce aj takýmto spôsobom. Preto je za zakúpenie prístroja
- Poslankyňa Balková sa stotožnila s p. Šillem
- Poslankyňa Petrášová sa vyjadrila za zakúpenie
- Poslanec ing. Ján Olšiak bol za
OZ prijalo:

UZNESENIE č. 8/2015
OZ : A/ berie na vedomie : Informácie starostu obce v bodu 4.
B/ súhlasí : s nákupom alkotesteru a jeho navrhovaným používaním
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Projekt načúvania. Predsedajúci nadviazal už na splnené úlohy v rámci projektu. Rozdal prítomným poslancom spracované rozdelenie úsekov a potrebné množstvo tlačív „PN“ podľa
schválených úsekov. Navrhol termín spracovania do najbližšieho zasadnutia OZ t. j. 19.06.2015. Poslanci nemali v diskusii pripomienok. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 9/2015
OZ : A/ určuje : termín odovzdania vyplnených tlačív PN do 19.16.2015
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 6 Informácie starostu obce.
a) informoval o projektových zámeroch obce na roky 2015 – 2020. Boli navrhnuté ako výstupy
potrieb obce pre nasledujúce obdobie ako aj vychádzali z materiálov deklarovaných podporiteľných aktivít na uvedené programovacie obdobie. Doplnené budú o ďalšie poznatky poslancov z projektu načúvania. Samotný PHSR obce má byť spracovaný do konca roka 2015
b) rozdal doposiaľ spracované projektové zámery prítomným poslancom
c) upozornil na pripravovanú akciu „Rozprávková dedinka“ v Počúvadle, kde obec ako člen MJS
sa zúčastní podľa požadovanej pomoci. Dátum konania 30.05.2015.
d) požiadal poslancov, členov kultúrnej komisie o pomoc obecnému úradu pri organizovaní akcie
„Spoločné stavanie mája“ Termín akcie sa aktuálne u presní. K bodu otvoril diskusiu. Poslanci
nemali pripomienok. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 10/2015
OZ : A/ berie na vedomie : Informácie starostu obce
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Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia -rôzne.
a) p. Šille, poukázal na dlžoby rómskych spoluobčanov a ďalších neplatičov poplatkov, aby boli
písomne upozornení a dohodli si splátkový kalendár. Požaduje aby obyvatelia obce v lokalite
Tepličky boli na dôležité veci pre občana, upozorňovaní SMS poprípade pevnou linkou.
b) p. Balková vyjadrila nespokojnosť s fungovaním osvetlenia urobeného v rámci projektu 3.4.2 .
rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev. Vyslovila potrebu už umiestniť oddychové lavičky na upravené verejné priestranstvo v časti Krnišov. Mešká prisľúbené vyhotovenie vitráže na vchodové sklá zrekonštruovaného domu smútku.
c) Starosta odpovedal na príspevky v diskusii:
- neplatiči postupne splácajú svoj dlh, hlavne pri požadovaní rôznych potvrdení. Dosah na vymáhanie nemá oporu v zákone. Keďže ich príjmy sú minimálne Budú písomne upozornení.
Občania mimo obec budú informovaní SMS prípadne pevnou linkou. Potrebné je nahlásiť čísla MT, tých , ktorí ich vlastnia a chcú byť informovaní.
- svetlá pred kostolom sú v reklamácii. Lavičky budú vyložené, čakalo sa na kontrolu
z PPA z dôvodu obavy prípadného možného poškodenia. Vyhotovenie vitráže bude sponzorsky, meškanie je možné urgovať citlivou formou uviedol starosta.
OZ prijalo:

UZNESENIE č. 11/2015
OZ :B/ ukladá: a) - obecnému úradu písomne vyzvať neplatičov k náprave v splácaní
poplatkov – uzatvorenie splátkového kalendára
b) - obecnému úradu zabezpečiť požiadavky vyplývajúce z podnetu
poslancov, svetlá, lavičky, vyhotovenie vitráže
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0

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

Zapísal : Zuzana Šilleová
Dňa: 10.04.2015

Uznesenia podpísal starosta obce
Ľubomír Slančík
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