OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 4/ 2015

Kráľovce - Krnišov dňa 28.08.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

28. augusta 2015

v kancelárii OcÚ.
prítomná

Prítomní:

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

prítomný
Peter Novák, Ing.....................................................................................

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

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

prítomný
Zdenko Šille ............................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................

Darina Kmeťová, Zuzana Šilleová, Eva Drgoňová
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 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

sl. Miroslava Balková

1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Vyhodnotenie výsledkov projektu načúvania
Schválenie postupnosti projektov podľa pripravovaného PHSR
Výsledok hospodárenia za I. polrok 2015
Aktualizácia rozpočtu
Príprava osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci
Informácie starostu obce
Diskusia - rôzne
Záver

Štvrté 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 p. Zuzanu Šilleovú, pracovníčku OcÚ. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Zdenka Šilleho
a sl. Miroslavu Balkovú. Dal hlasovať o predloženom 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 12 až 18.
Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Objasnil postup pri plnení uznesenia č.
18, týkajúceho sa obstarania dodávateľa prác na rekonštrukciu priepustu pri Repických. Zvolil sa
svojpomocný spôsob realizácie predmetného „projektu“. Ostáva urobiť posledných cca 30 % prác.
Jedným z uznesení bolo pozvať p. Darinu Kmeťovú, bývalú ekonómku – účtovníčku obce na zasadnutie OZ, kde jej bude oficiálne poďakované za jej dlhoročnú obetavú prácu na jej úseku
s odovzdaním ďakovnej plakety obce. Previedol starosta obce. Poslanci v diskusii k tomuto bodu nemali pripomienky.
Bod č. 2. Vyhodnotenie výsledkov projektu načúvania. Predsedajúci vyzval poslancov, aby
za svoje poslanecké obvody zhodnotili projekt načúvania a uviedli hlavné výstupy.
Sl. Miroslava Balková - udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, kľudu
- viac zábavy a turistiky v obci
- oprava ciest, rozhlasu
- túlavé psy, skládky
- zbližovanie mladých a starších, spoločné brigády
Ing. Peter Novák - zachovanie pokoja, miestnej architektúry
- informovanosť o kultúrnych podujatiach
- prístupové komunikácie
- regulácia potokov
Ing. Ján Olšiak - komunikácia smer Devičie resp. autobusové spojenie posilniť
- zachovanie pokoja a kľudu
- čierne skládky – napomínanie
- vstup do obce – skrášlenie
- chýbajú kultúrne podujatia
- pohostinstvo
- ochotní pomôcť brigádnicky
P. Alena Petrášová - zachovanie pokoja, prírody
- osadenie lavičiek na cintoríne aj v obci
- čierne skládky, túlavé psy
- málo spoločenských akcií
P. Zdenko Šille - informovanosť obyvateľov v lokalite Tepličky
- chýba obchod, pohostinstvo
- odpad na zástavke Tepličky, označenie Tepličky
- vyznačenie chodníka ku „Koháryho dubu“
- kontajner na sklo
- prispejú pomocou
Predsedajúci uviedol, že tieto výstupy budú slúžiť na skvalitnenie práce v prospech občana. Niektoré bude možne realizovať v krátkej dobe.
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Požiadavky, potreby, ktoré musia mať finančné krytie budú zaradené do rozpočtu postupne podľa
nastavených priorít projektových zámerov, v nasledujúcom roku – rokoch.
V diskusii k bodu poslanci nevzniesli ďalšie pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 19/2015
A/ OZ : berie na vedomie: výstupy z projektu načúvania
doporučuje: starostovi obce a poslancom OZ ,zaoberať sa výstupmi z projektu tak, ako to
uviedol predsedajúci v záverečnom zhodnotení bodu 2 programu.
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Schválenie postupnosti projektov podľa pripravovaného PHSR. V úvode predsedajúci objasnil poslancom dôvod postupnosti. Vychádza sa z veľkosti obce jej potrieb a možností,
z reálnej potreby občanov, čo znamená na druhej strane reálne to zvládnuť aj finančne. Postupnosť
vychádza z projektových zámerov obce, ktoré sú súčasťou pripravovaného PHSR.
Ako prvé je potrebné dokončiť projekt výstavby alebo rekonštrukcie MR. Vzhľadom k tomu, že
obec nedostala dotáciu z MF SR na tento projekt je možné ho dokončiť rekonštrukciou starého. Potrebné je doriešiť financovanie projektu, lebo sa nejedná o kapitálový výdaj ako pri výstavbe nového.
Ďalej dal do pozornosti možnosť čerpať z envirofondu dotáciu na domáce kompostoviská aj
s obstaraním štiepkovača.
Vyjadril sa aj k postupu revitalizácii vodného zdroja v osade Lično ako aj k postupu rekonštrukcie oprava osadenia panelov miestnych potokov a dlažby v rigoloch.
Otvoril diskusiu k tomuto bodu a zároveň vyzval poslancov aby sa vyjadrili k uvedenému. Poslanci
v diskusii sa jednotne vyjadrili, že každý urobí poradie a sumár po vyhodnotení bude vyjadrovať postupnosť projektov. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 20/2015
A/ OZ : schvaľuje: a) postupnosť zaradenia projektov do realizácie:
1. Rekonštrukcia kultúrneho domu v časti Kráľovce
2. Úprava verejných priestranstiev
3. Rekonštrukcia regulácie potokov a rigolov
b) rekonštrukciu obecného rozhlasu ako druhú alternatívu za bezdrôtový
c) aktualizáciu rozpočtu v mesiaci október z nevyčerpaných finančných prostriedkov na krytie rekonštrukcie OR.
berie na vedomie : informácie predsedajúceho v úvode bodu č. 3
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 . Výsledok hospodárenia za I. polrok 2015 . Predsedajúci prečítal výsledok hospodárenia. Tvorí prílohu zápisnice, uviedol.
K bodu otvoril diskusiu. Poslanec ing. Peter Novák si pýtal vysvetlenie k položkám 633006 – všeobecný materiál, 637004 - všeobecné služby. Prítomná bývalá ekonómka - účtovníčka p. Kmeťová mu
vysvetlila jednotlivé položky a uviedla materiál a služby, ktoré sa tam účtujú.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 21/2015
OZ : A/ schvaľuje : Výsledok hospodárenia za I. polrok 2015
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Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Aktualizácia rozpočtu. Predsedajúci v úvode poukázal na potrebu aktualizácie
rozpočtu, hlavne z dôvodu čerpania finančných prostriedkov na nezamestnaných v zmysle uzatvorených dohôd z UPSVaR Zvolen, § 54 – verejné zamestnávanie a § 52, kde obec má možnosť čerpať
finančné zdroje na mzdy, pracovné náradie, ochranné prostriedky a pod. Možnosť sa využíva
a postupne sa refunduje UPSVaR .
Taktiež aktualizácia sa týka objektívne prekročených položiek, resp. neprekročených. Do poručil
aby sa OZ s takto navrhnutou aktualizáciou zaoberalo na najbližšom zasadnutí OZ t.j. v mesiaci október. Vtedy už budú známe presné čísla, hlavne z ukončených dohôd z UPSVaR Zvolen k 30.09.2015
a vyhodnotených uvádzaných položiek.
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci v diskusii súhlasili s postupom . OZ prijalo:
UZNESENIE č. 22/2015
OZ : A/ určuje : termín prejednávania aktualizácie rozpočtu – 16. október 2015
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 6 Príprava osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci . Predsedajúci v úvode
uviedol dôvod prečo je potrebné sa zaoberať s prípravami. Termín bol zverejnený na minulom zasadnutí OZ – 27.08.2016.
Ako prvé je potrebné zriadiť prípravný výbor. Mal by byť zložený s poslancov OZ, kultúrnej komisie a aktívnych ľudí v tejto oblasti . Predsedom z titulu funkcie je starosta obce. Po zjednotení na tom
ako to bude prebiehať, sa rozdelia konkrétne úlohy.
Načrtol hlavné body, ako by to malo prebiehať. Treba brať do úvahy že výročie vytvára priestor na
vydanie reeditovanej brožúrky o obci, ocenenie, odmenenie občanov, ktorí budú navrhnutí a to je temer ročný proces.
Vybratie o pozvanie účinkujúcich FS a pod., sa nerobí na poslednú chvíľu. Preto už oslovil potencionálne FS a to súbor HONT s Krupiny, Prenčovan z Prenčova. Ak bude záujem treba pozvať FS
Baďančianka z Baďana, z Hontianskych Nemiec a prípadne zo Sebechlieb. Vychádzal z toho že súbory, hlavne z Prenčova a Baďana sú MJS a mali by byť pozvané.
Potom k bodu otvoril diskusiu.
- Miroslava Balková do poručila začiatok osláv službami božími o 10,00 hod. Samotné
„Podsitnianske dni hojnosti“ by pokračovali od 14,00 tak ako býva zvykom v MJS.
- Starosta obce, Ľubomír Slančík do poručil aby bol pozvaný p .biskup Milan Krivda náš
rodák ako hlavný kazateľ na službách božích.
- Ing. Peter Novák, upozornil na nefungovanie kultúrnej komisie z jeho pohľadu.
- Starosta odporučil, aby si kultúrna komisia tieto veci riešila na svojom zasadnutí, nakoľko si musia ujasniť základné pravidlá fungovania komisie, tak aby to na OZ nebolo
potrebné rozoberať. Keďže sa jedná o poradný orgán starostu a OZ.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 23/2015
OZ : A/ schvaľuje: 1. Komisiu pre prípravu osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci, spojenú s akciou „ Podsitnianske dni hojnosti“, zloženú s poslancov OZ, členov
komisie pre kultúru, šport a prácu s mládežou.
2. Termín konania – 27.08.2016
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B/ berie na vedomie : informácie starostu a pripomienky poslancov v úvode bodu č. 6 programu
C/ ukladá : a) komisii pre kultúru, šport a prácu s mládežou zvolať zasadnutie, kde sa pre jednajú, základné body fungovania komisie, tak aby to nebolo potrebné riešiť na
zasadnutí OZ.
b) OcÚ a komisii pre kultúru, šport a prácu s mládežou v spolupráci za počať
s prípravami osláv, návrhmi celého programu a predložiť ich na najbližšom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0

Bod č. 7 Informácie starostu obce.
a) Informoval že sa zúčastnil ako zástupca obce na PDH v Prenčove. Tiež zabezpečil aby obec
bola reprezentovaná aj v jednotlivých súťažiach – „Šikovný MJS“
b) Informoval o stretnutí starostov dotknutých obci. Kde bolo zrušené OZ Konkordia z dôvodu
nefunkčnosti na návrh starostov obce Sebechleby a Hontianskych Nemiec.
c) Uviedol, že aktivity, ktoré neboli dokončené OZ Konkordia, je možné dokončiť cez OZ Sebechleby, ale je potrebné schváliť vstup do združenia s ročným poplatkom 50 €.
d) Požiadal OZ o schválenie dotácie 100 € pre DHZ Kráľovce-Krnišov – uviedol dôvody
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci sa v diskusii vyjadrili kladne k dotácii pre DHZ. Ku vstupu do OZ
Sebechleby mali výhrady. Vstup podporia keď OZ doloží písomne aktivity, ktoré budú prospešné pre
obec. OZ prijalo:

UZNESENIE č. 24/2015
OZ : A/ berie na vedomie : informácie starostu obce
B/ schvaľuje : dotáciu 100 € pre DHZ Kráľovce-Krnišov
C/ neschvaľuje : vstup obce do OZ Sebechleby bez splnenia podmienky vyplývajúcej z bodu
č. 7
D/ doporučuje : starostovi obce, aby oslovil OZ Sebechleby o písomné predloženie aktivít,
ktoré budú prospešné pre obec
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Rôzne.
- p. ing. Peter Novák, informoval o novej e-mailovej adrese , tiež o pripravovanej predvianočnej akcii
s názvom „ Vianočný perník“ – sobota 12.12.2015
- sl. Miroslava Balková, navrhla aby akcia pre dôchodcov v rámci „ Mesiaca úcty k starším“ sa konala
17.10.2015.
- p. ing. Ján Olšiak, navrhol termín konania „ Novoročného stolnotenisového turnaja“ na deň
02.01.2016
UZNESENIE č. 25/2015
OZ : B/ berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov
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Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Zuzana Šilleová
Dňa: 28.08.2015

Uznesenia podpísal starosta obce
Ľubomír Slančík
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