OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 1/ 2015

Kráľovce - Krnišov dňa 13.02.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. februára 2015

v kancelárii OcÚ.
prítomná

Prítomní:

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
ospravedlnený
Peter Novák, Ing.....................................................................................
prítomný
Ján Olšiak, Ing. .....................................................................................

prítomná
Alena Petrášová......................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ............................................................................................

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

p. Igor Šabla, ing.
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. Ján Olšiak, ing

p. Alena Petrášová

1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Návrh na schválenie termínov zasadnutí OZ pre rok 2015
Schválenie plánu činnosti kontrolórky obce
Návrh rozdelenia úsekov poslancom – projekt načúvania
Informácie starostu obce
Diskusia - rôzne
Záver

Prvé 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 ing. Jána Olšiaka a p. Alenu Petrášovú . Dal hlasovať o predloženom programe.

Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 1. Organizačné záležitosti a kontrola uznesení. Predsedajúci uviedol že ustanovujúce
zasadnutie OZ, ktoré sa konalo 14.12.2014 bolo špecifické a riadilo sa doporučeným programom. Prijaté uznesenia sa naplnili resp. priebežne napĺňajú. Dnes bude predložený návrh na rozdelenie úseku
poslaneckých obvodov a tiež prijatý spôsob vykonania pripravovaného projektu načúvania, čo je tiež
napĺňaním podnetov vyplývajúcich z diskusie ustanovujúceho zasadnutia.
Bod č. 2 Schválenie termínov zasadnutí OZ pre rok 2015. Predsedajúci predložil plán zasadnutí a rozdal ho poslancom. Konštatoval, že plán zohľadňuje zákonom stanovené termíny zvolávania
OZ starostom obce. Takisto je zohľadnená požiadavka všetkých poslancov, aby sa zasadnutia konávali
v piatok. V diskusii poslanci nevzniesli pripomienky. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 1/2015
OZ : A/ schvaľuje: Termíny zasadnutí OZ obce Kráľovce-Krnišov pre rok 2015
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Schválenie plánu činnosti kontrolórky obce. Predsedajúci informoval poslancov, že
predkladateľka plánu činnosti ing. Arvajová sa ospravedlnila z dôvodu nemoci. Plán poslala elektronicky a ten predsedajúci predniesol. V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 2/2015
OZ : A/ berie na vedomie : Plán činnosti kontrolórky obce na rok 2015
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Návrh rozdelenia úsekov poslancom – projekt načúvania. Predsedajúci oboznámil
poslancov s návrhmi rozdelenia úsekov a odovzdal ich poslancom na pripomienkovanie. Uviedol, že
postupoval spôsobom rovnomerného rozdelenia pre všetkých poslancov. Tiež uviedol, že pripraví pre
každú domácnosť list kde budú informácie pre občanov. Bude tam uvedený poslanec pre ich obvod,
plán zasadnutí OZ v roku 2015 a otázky z projektu načúvania, na ktoré sa môžu občania postupne pripraviť. Potom otvoril k bodu diskusiu. Poslanci si v tomto bode spresnili a doplnili svoje úseky. Súhlasili s rozdelením ako aj so spôsobom informácie jednotlivých domácností . OZ prijalo:

UZNESENIE č. 3/2015
OZ : A/ schvaľuje : a) návrh rozdelenia úsekov poslancom
b) projekt načúvania
B/ ukladá: a) - obecnému úradu zabezpečiť doručenie listu s informáciami a otázkami
pre projekt načúvania všetkým domácnostiam v obci
2/4

b) - zabezpečiť potrebný počet tlačív, ktoré obdrží poslanec pre vykonanie
projektu
c) - poslancom, vykonať v rámci projektu návštevu svojho úseku
domácností a pomôcť im prípadne zaznamenať odpovede na otázky
v projekte načúvania
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0

Bod č. 5 Informácie starostu obce.
a) predsedajúci informoval poslancov, že p. Kmeťová musí z vážnych rodinných dôvodov ukončiť
dohodu o vykonávaní práce na úseku účtovníctva. Ďalej uviedol, že robí prieskum na obsadenie miesta
tejto špecifickej práce, keďže sa jedná o účtovníctvo obce a účtuje sa v programe KEO, kde máme
zaplatené licencie na r. 2015. P. Kmeťová prisľúbila pomoc pri prebratí a dokončení úkonov pri Výročnej správe za r. 2014 a záverečnom účte ako aj ďalších.
b) podal informáciu o pripravovanom projekte rekonštrukcie, resp. vybudovaní nového
rozhlasu . Do 31.03.2015 bude podaná žiadosť na MF SR. Náš rozpočet ráta z čiastkou
2.000 €.
c) pracuje sa na dokončení prác vyhodnocovaných projektov, hlavne verejné priestranstvá kde
je potrebné upraviť zábradlie na rozmery podľa plánu
d) potrebné je tohto roku upraviť – vybudovať čelo priepustu pri Repických, tak aby
nedochádzalo k obnažovaniu tela miestnej komunikácie. Zadaná je požiadavka fy Dado
o vyhotovenie rozpočtu na opravu, resp. vybudovanie.
e) kompletizujú sa žiadosti o preplatenie nákladov na dva posledne realizované projekty
f) zmienil sa aj existujúcej cyklotrase Krnišov- Balkov ranč,dvor. Družstvo urobilo rozsiahly
systém oplôtkov a prejazd trasou je znemožnení a tým aj význam cyklotrasy .
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 4/2015
OZ : A/ berie na vedomie : Informácie starostu obce
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Rôzne.
a) p. Šille – vyjadril sa k VO v lokalite Tepličky a Lično, aby bolo zapínané a vypínané tak ako
v obci. V marci prisľúbil pracovník, ktorý vymieňal rozvodnú skriňu, že urobí úpravy aj v tých
to lokalitách
b) sl. Balková tiež podporila, aby tento zámer bol čím skôr realizovaný
c) p. Šabla sa vyjadril k dotazníku resp. k projektu načúvania, aby tento bol aj na stránke obce.
Zmienil sa aby sa pri čistení obecnej cesty dbalo aj na ekologický aspekt, vplývalo sa na občanov aby si chránili prírodu a aby sa odstránili len nevyhnutné stromy a vetvy a tak bola daná
šanca existujúcej faune.
d) sl. Balková uviedla, že v tejto oblasti pracuje dlhodobo. Pri čistení cesty nie je niekedy možné
urobiť to tak, aby to spĺňalo aj spomínaný ekologický aspekt. Jedná sa o cestu a pre prechod
dnešnou technikou musí mať určitú priechodnosť a tým nemôže tam všetko ostať.
e) p. Slančík, starosta obce sa vyjadril že pracovníci mali jednoznačný pokyn odstrániť pri čistení
cesty, len poškodené, prípadne do cesty naklonené stromy. Jedná sa prevažne o vŕbu, jelšu
a drobné kleny. Taktiež uviedol, že pôjde s dostupnými poslancami preveriť doposiaľ vykonané čistenie cesty a určí sa ďalšie pokračovanie.
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OZ prijalo:

UZNESENIE č. 5/2015
OZ :B/ ukladá: a) - obecnému úradu v spolupráci s poslancom Šillem zabezpečiť úpravy na
VO lokalite Tepličky a v Lične
b) - obecnému úradu v spolupráci dostupnými poslancami, preveriť
doposiaľ vykonané práce na čistení obecnej cesty
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: 13.02.2015

Uznesenia podpísal starosta obce
Ľubomír Slančík
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