
OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV 
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65  Hontianske Nemce  

 

 

Číslo: 4/ 2016  Kráľovce - Krnišov dňa  16.09.2016   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  16. septembra    2016 

v kancelárii OcÚ.  
 

Prítomní:      prítomná 
Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Miroslava Balková.................................................................................. 

                                                                                                                    prítomný 

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

                      ospravedlnený 

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

   prítomná 

                                                           Alena Petrášová...................................................................................... 

    ospravedlnený 

Zdenko Šille ............................................................................................ 

 

Ospravedlnení poslanci: ..................................................................................................................................... 

 

Neospravedlnení poslanci: ................................................................................................................................. 

                               Eva Drgoňová, Ľubica Slančíková 

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 3 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 

 

                Sl. Miroslava Balková                                                     Ing. Peter Novák 

1. ..................................................................................  2. ................................................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Kráľovce-Krnišov 
3. Vyhodnotenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky obci a PDH 
4. Informácie starostu obce 
5. Diskusia - rôzne 
6. Záver 
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         Štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prí-

tomných poslancov a ostatných prítomných, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predseda-

júci ). Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní   traja  poslanci. Poslanci, 

Ing. Ján Olšiak a Zdenko Šille sa ospravedlnili. Za zapisovateľku určil Zuzanu Šilleovú, pracov-

níčku OcÚ . Overovateľmi zápisnice menoval poslancov sl.. Miroslavu Balkovú a p. Ing. Petra 

Nováka .  

 

Predsedajúci dal  hlasovať o navrhovanom programe 

 

Hlasovanie : Za : 3, 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 10 až 15.    Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. 

Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne plnia , konštatoval predsedajúci. Poslanci nemali pripomienky. 

 

      Bod  č.  2  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Kráľovce-Krnišov predkladal predsedajúci. V úvode uviedol, že každý poslanec sa mal 

možnosť oboznámiť s predkladaným VZN nakoľko bolo každému doručené a bolo i na web stránke 

obce ako aj vyvesené po dobu 15 dní. Pripomenul, že VZN je povinné prijať každá obec na základe 

zákona 79/2015 o odpadoch. K bodu otvoril diskusiu.  

 

- Poslanec Ing. Novák sa zaujímal o konkrétny spôsob  nakladania s odpadmi 

a) elektroopady 

b) drobný stavebný odpad  

c) kompostovanie odpadu 

d) vývoz septikov a žúmp 

e) letáky a osveta  

f) kontrola nakladania s odpadmi 

 

       -    Predsedajúci zodpovedal na otázky poslanca Ing. Nováka. V obci už v podstate funguje sepa-

rovaný zber a systém nakladania s odpadmi. Ideme cestou domácich kompostovísk kde  50 % domác-

ností má mať zmluvu s obcou. Elektroodpad má dočasné uskladnenie v uzavretej miestnosti. Drobný 

stavebný odpad – zber bude realizovaný do veľkokapacitného 7 m3 kontejnera 1 x ročne. Dôležitá 

bude informovanosť občanov o konkrétnom spôsobe nakladania s KO v obci formou letákov do kaž-

dej domácnosti. Pripravuje sa to na úrovní Združenia HONT, kde je združených 13 obcí vrátane našej, 

uviedol predsedajúci. Tiež funguje pravidelná informovanosť miestnym rozhlasom: OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č. 16/2016 

 

OZ : A/  schvaľuje a prijíma: VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

                                                   odpadmi na území obce Kráľovce-Krnišov  

 

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod č.  3    Vyhodnotenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky obci a PDH. Materiál 

predkladal predsedajúci a p. Šilleová. V úvode poďakoval hlavne poslancom  OZ aj ich rodinám, ktorí 

sa spolu s občanmi pričinili o dôstojný a zdarný priebeh osláv. Uviedol podrobne všetky finančné ná-

klady a príjmy na zabezpečenie osláv. Konštatoval  že po celkovom vyhodnotení bude plánovaná su-
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ma v rozpočte mierne prekročená. Plán bol 3500 €. S týchto dôvodov bude na poslednom zasadnutí 

OZ v decembri rozpočet upravený. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č. 17/2016 

 

OZ : A/  berie na vedomie:  informáciu „Vyhodnotenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky  

                                                obci a PDH 

         B/  ukladá  :  OcÚ pripraviť úpravu rozpočtu obce  k poslednému zasadnutiu OZ v decembri  

                                2016                             

                                               

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

                                                      

        Bod č.  4   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o účasti na PDH v Prenčove ako aj v Baďane. 

b) Uviedol, že podaný projekt na MF „Rekonštrukcia lávky pre peších do rómskej osady“ nepre-

šiel 

c) Vyjadril sa  k nespokojnosti obyvateľov v rómskej osade za nesvietenie jednej lampy. Znovu 

zdôraznil, že výmena v obci sa realizuje min. pri výpadku troch svietidiel vzhľadom na finanč-

nú neefektívnosť pri výmene len jednej lampy.  

d) K realizácii rekonštrukcie lávky uviedol, že občania rómskej osady sú najväčší neplatiči daní 

a poplatkov. Keby obec mala tieto zdroje môže lávku rekonštruovať vo svojej réžii. 

 

V diskusii poslanec Ing. Novák sa zaujímal o konkrétne podlžnosti a navrhol  že sa podujme za mediá-

tora riešenia situácie. Za podmienok na ktorých sa dohodne .OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  18/2016 

 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie: informácie starostu obce 

                                                     ponuku poslanca Ing. Nováka ako mediátora riešenia situácie 

                                                         

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod  č.  5  Rôzne 

-  P. Slančíková Ľubica vyslovila podnet či by nebolo možné po vykonanom prieskume záujem-

cov o obedy voziť tieto do obce. Tiež sa zaujímala o distribúciu vriec na plasty. 

- Poslanec Ing. Novák prejavil záujem že sa zúčastní pripravovaného turnaja obcí  MJS 

v nohejbale.  Vyjadril sa že bude organizovať „Vianočné trhy“ v decembri. Zmienil sa 

o inváznej rastline pohánkovci japonskom. Tento sa nachádza aj na konci dediny v povodí 

miestneho potoka. 

- Predsedajúci odpovedal na príspevky v diskusii. Prisľúbil že OcÚ vykoná prieskum k dovozu 

obedov do obce. Na odvoz  a dovoz hráčov za obec – nohejbalový turnaj sa použije služobné 

vozidlo obce. Otázku pohánkovca japonského, inváznej rastliny bude riešiť s povodím Hrona, 

ktorému tento pozemok patrí. 

 

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č.  19/2016 

 

A/ OZ :    1.   berie na vedomie: diskusné príspevky v bode Rôzne  

                2.   ukladá:  a) OcÚ urobiť prieskum záujmu občanov v obci o dovoz obedov    
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                3.   doporučuje : starostovi riešiť problém inváznej rastliny – pohánkovca japonského  

 s povodím Hrona .                           

                                                                              

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

 

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

ukončil. 

 

 

                                                                                                                        
 

Zapísal : Zuzana Šilleová                                                                       Uznesenia podpísal starosta    

                                                                                                                              starosta obce 

Dňa: 16.09.2016                             Ľubomír Slančík 

 

 

 

 
 


