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

 

 

Číslo: 3/ 2015  Kráľovce - Krnišov dňa  15.04.2016   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  15. apríla   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: ................................................................................................................................. 

                             Ing. Darina Forgáčová, p. Marek Forgáč, p. Vladimír Šimko 

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 zasadnu-

tie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12, odst. (7), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice menuje 

              Ing. Peter Novák                                                              p. Alena Petrášová 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Návrh na ocenenie občanov z príležitosti 750 výročia p.p.z. 
3. Prerokovanie realizácie drobných projektov v obci 
4. Príprava osláv 750 výročia obce a PDH 
5. Informácie starostu 
6. Rôzne 
7. Záver 
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     Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prítomných pos-

lancov a ostatných prítomných podľa prezenčnej listiny, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predse-

dajúci ). 

     Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní  všetci piaty poslanci. Za zapisovateľku 

určil sl. Miroslavu Balkovú, poslankyňu OZ. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov Ing. Petra Nováka 

a p. Alenu Petrášovú . Dal hlasovať o predloženom programe. 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 

      Bod č. 1.  Organizačné záležitosti a kontrola uznesení. Predsedajúci oboznámil prítomných pos-

lancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 1, 2, 3, a 4,. 

Tieto sa splnili resp. priebežne plnia, uviedol. Následne prehodnotil každé uznesenie samostatne. Pos-

lanci v diskusii k tomuto bodu nemali pripomienky. 

  

      Bod  č.  2  Návrh na ocenenie občanov z príležitosti 750 výročia p.p.z. o obci. Predsedajúci, 

starosta obce Ľubomír Slančík predložil OZ v zmysle „Štatútu obce“ návrh na ocenenie občanov pri 

príležitosti  konania osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

Navrhol: Čestné občianstvo -  Ing. Ďurkovic Ján 

-   Ing. arch. Anna Kršáková 

               Cena obce  - Zuzana Miklošková, Ing. Ján Lupták, Ján Petráš, Ján Martinovic, Jozef Olšiak,   

                                    Miroslava Balková, Alena Petrášová Zdenko Šille, Zuzana Šilleová. 

V diskusii : 

- Miroslava Balková do poručila aby starosta obce Ľubomír Slančík bol zaradený do zoznamu ocene-

ných „Cena obce“.  

- Ing. Peter Novák do poručil aby aj odchádzajúcim poslancom, ktorí už boli ocenení, bol  odovzdaný 

ďakovný list z príležitosti výročia obce.  

Predsedajúci potom rozšíril návrh na udelenie „Ďakovného listu“ týmto občanom: Štefan Kmeť, Dari-

na Kmeťová, Ján Forgáč, Ing. Ľubica Arvajová, Darina Slančíková. Ceny by sa mali odovzdať v rámci 

programu osláv v bode „ Slávnostne zasadnutie OZ.  

OZ prijalo 

UZNESENIE  č. 5/2016 

 

OZ : A/  schvaľuje: 1. návrh starostu obce, na ocenenie občanov z príležitosti 750 výročia p.p.z.  

                                       o obci. 

                                   2. návrhy poslancov a predsedajúceho, ktoré vyplynuli z diskusie k bodu 

                                   

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod č. 3   Prerokovanie realizácie drobných projektov v obci. Predsedajúci  k bodu uviedol: 

Vzhľadom na disponovanie z vlastnými finančnými zdrojmi je možné po schválení v OZ a úprave 

rozpočtu pre r. 2016, realizovať nasledovné drobné projekty v obci. Tieto sú v súlade s PHSR obce. 

 

1. Realizácia II. etapy rekonštrukcie verejných priestranstiev v časti Krnišov za Obecným domom 

 –  prekrytie plochy 6 x 5,5 m. Náklady pozostávajú – z nákupu reziva, škridle 

s príslušenstvom a samotnej montáže prístrešku  a náterových hmôt   ost. mat. – cca. 2.500 € 

     2.    Výmena 2 ks okien v KD Kráľovce – cca 1.000 € 

     3.    Realizácia spevnených 3 m ciest . Jedná sa o úseky okolo Obecného domu, Pred domami od č. 

            39 až 42. Cesta vedúca k požiarnej zbrojnici. Cesta pred KD Kráľovce, krátky úsek nad potru 

            bím. Cesta pred domami 60 až 70. Na tomto úseku je potrebné odviesť dažďové vody do exis- 
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            tujúcich recipientov. V opačnom prípade nebude možné realizovať výstavbu spevnenej cesty,  

Náklad podľa predbežného prieskumu trhu činí 10.000 €. 

 

Predsedajúci otvoril k bodu diskusiu. Vyjadrili sa všetci poslanci. 

 

1. Miroslava Balková sa súhlasne vyjadrila k návrhom drobným projektom. K bode 3. je po-

trebné preskúmať možnosti odvedenia dažďových vôd. 

2. Zdenko Šille, súhlasí. Bod 3 preskúmať. 

3. Ing. Peter Novák, súhlasí bod 1,2. V prípade lacnejšej varianty, ktorá vyrieši odvedenie 

dažďové vody súhlasí s bodom 3. 

4. Ing. Ján Olšiak - detto 

5. Alena Petrášová – detto 

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č. 6/2016 

 

OZ : A/  schvaľuje: 1. Realizáciu drobných projektov v obci  

a) Bod 1, 2 

b) Bod 3 – preskúmať a realizovať len pri lacnejšej variante odve-

denia dažďových vôd. 

                                                2.  Aktualizáciu rozpočtu – finančné krytie navrhovaných projektov  

                                                     z rezervného fondu a bežného rozpočtu v predpokladaných su- 

                                                          mách nasledovne: 

                                                          II. etapa rekonštrukcie verejných priestranstiev – 2.500 € 

                                                          Výmena okien – 1.000 € 

                                                           Spevnené 3 m cesty – 10.000 € 

                      B/   ukladá : Obecnému úradu vykonať prieskum trhu k jednotlivým drobným projek 

                                            tom 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod  č.  4  .  Príprava osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky obci a PDH. Predsedajúci 

zhodnotil doterajšie práce na zabezpečení. Potom k bodu otvoril diskusiu: 

     1. Ing. Ján Olšiak – navrhol variť guľáš pri požiarnej zbrojnici. Potrebné 2 kotlíky uvaria s Mare 

                                     kom Forgáčom, členom výboru DHZ obce. Predtým brigádnicky upravia prie  

                                     story v PZ  

     2. Ľubomír Slančík – starosta obce, doplnil o aktuálne info. Prísľub je že jeden kotlík guľášu nava  

                                        ria poľovníci. Pomoc prisľúbili bratia Paňkovci v navarení tiež jedného kotlí 

                                        ka guľášu. Budú prevedené nové nátery na existujúcich obecných zariade 

                                       niach. Zabezpečí sa stan pre cca 90 ľudí z OcÚ Sebechlieby. Hlavná tribúna 

                                        bude na ihrisku začínajúc od basketbalového koša. Lavice z MJS.(Prenčov , 

                                        Baďan). Občerstvenie Jaroslav Štefánik – Prenčov. Jednota dôchodcov po 

                                        môže pri obsluhe vydávanie občerstvenia pre účinkujúcich. Pracuje sa na  

                                        knižočke 2. vydanie k 750 výročiu ( Slančík, Ing. Ďurkovic, Ing. Forgáčová) 

                                        Informoval o možnosti mať SBS pri oslavách. 

      3. Ing. Darina Forgáčová – informovala o prepise publikácie o obci. Tiež o tom že Janko Petráš 

                                                  poskytne aktuálne foto obce z ktorých sa vhodné vyberú. 

      4. Ing. Novák – dal do pozornosti možnosť spestrenia nočnej diskotéky pre všetkých, vystúpením  

                                rapera 

       5. Zdenko Šille – upozornil aby sa nezabudlo na vstupné tabule do obce. 

 OZ prijalo: 
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UZNESENIE  č.  7/2016 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie:  podnety, príspevky diskutujúcich poslancov a starostu obce 

                                                     o 

                                                        

                2.   ukladá: kultúrnej komisii a obecnému úradu zabezpečovať priebežne  

                                    úlohy, ktoré vyplynuli z diskusie k bodu 4  

                 3.  do poručuje: starostovi obce zabezpečovať priebežne úlohy tak ako ich  

                                             uviedol v diskusii 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

        Bod č.  5   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o potrebu odsúhlasenia sumy 460 € za vzorový projekt „Dažďová kanalizácia 

v obci“. 

b) Pri vyhotovení prezentačných predmetov v rámci podujatia MDD – Rozprávková dedinka 

v Počúvadle pomôže JD v obci 

c) Zúčastnil sa osobne aj z dvomi hráčmi stolnotenisového turnaj obcí MJS 

d) Poukázal na potrebu prijať nové VZN obce v oblasti nakladania z odpadmi v obci 

 

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č.  8/2016 

 

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

                 2.  schvaľuje:  465 € na vzorový projekt „Dažďová kanalizácia v obci“ 

                 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 

 

     Bod  č.  5  Rôzne 

 

      1. Zdenko Šille  - informoval že z dôvodu PN zhotoviteľ nebola ukončená výmena elektrorozvádza 

                                  čov v osade Tepličky a Lično. Poukázal na potrebu zrušenia b.ú DHZ. 

      2. Ing. Ján Olšiak  - informoval o DHZ v obci 

      3. Vladimír Šimko  - predniesol poslancom návrh na umiestnenie bunky, slúžiacej na doplnenie 

                                        služieb v oblasti základného zásobovania občanov vzhľadom na zrušenie pre 

                                        vádzky p. Ďurkovicovou. Tiež ponúkol účasť na prieskume trhu zhotoviteľa 

                                        II. etapy projektu v časti Krnišov p. Dubovským z Beluja. 

OZ prijalo: 

UZNESENIE  č.  9/2016 

 

A/ OZ :    1.  berie na vedomie: diskusné príspevky v rámci bodu „Rôzne“ 

                 2.  neschvaľuje:  umiestnenie bunky navrhovanej p. Vladimírom Šimkom 

                 3.  doporučuje : p. Vladimírovi Šimkovi pre prípadné umiestenie bunky v obci –  

                                            priestor pri dig. telekom rozvodni. Prípadne vo vlastných priestor 

                                           och rodinného domu 

                 

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    

                                                                                                                             obce 

Dňa: 15.04.2016                      Ľubomír Slančík 
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