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

 

 

Číslo: 1/ 2017  Kráľovce - Krnišov dňa  24.02.2017   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  24.  februára   2016 

v kancelárii OcÚ.  
 

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

            prítomný 

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

        prítomný 

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

 

                                                           Alena Petrášová – ospravedlnená 

 

Zdenko Šille – ospravedlnený 

                                         A. Petrášová, Z. Šille 

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

 

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

                              Z. Šilleová, Ing. I. Šabla 

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 prítomných 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 

                          Ing. Peter Novák                                                               Ing. Ján Olšiak 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 

2. Aktualizácia rozpočtu – spolufinancovanie stratégie CLLD MAS Zlatá cesta 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

4. Návrh zasadnutí OZ pre rok 2017 

5. Informácie starostu 

6. Diskusia - Rôzne 

7. Záver 
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        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 traja  poslanci. Za 

zapisovateľku určil p. Zuzanu Šilleovú, pracovníčku OcÚ . Overovateľmi zápisnice menoval 

poslancov Ing. Petra Nováka a Ing. Jána Olšiaka.  

 

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 24 až 27.    

Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne 

plnia. Poslanci nemali pripomienok. 

 

      Bod  č.  2  Aktualizácia rozpočtu predkladal predsedajúci. V úvode uviedol dôvod aktualizácie. 

Posledné VZ subjektov združených v MAS Zlatá cesta sa uznieslo na spolufinancovaní stratégie CLLD 

MAS Zlatá cesta, finančnou čiastkou 1.000.- €. Obec má reálnu možnosť čerpať finančné zdroje, hlavne 

z EU cca 30.000.- € v novom programovacom období. 2016 -2022. Poslanci v diskusii nemali 

pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 1/2017 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: aktualizáciu rozpočtu – spolufinancovanie stratégie CLLD MAS Zlatá cesta, vo 

                                      výške 1.000 .- €  

 

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

  

     Bod č.  3    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Predložil predsedajúci. Zároveň 

ospravedlnil hlavnú kontrolórku z neúčasti z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Plán mu bol 

doručený e-mailom. Následne ho celý prečítal. Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 2/2017 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre rok 2017 

 

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

  

     Bod č.  4    Návrh zasadnutí OZ pre rok 2017. Predkladal predsedajúci. Dňami rokovania OZ sú 

piatky, každé dva mesiace ( 6x ročne) Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 3/2017 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: Návrh zasadnutí OZ pre rok 2017 

 

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

 

Bod č.  4   Informácie starostu obce.  

 

a) Účasť na školení MADE SOFT –DCOM v Banskej Bystrici 
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b) Účasť na zasadnutí predsedníctva MJS 16.02.2017 v Prenčove. Z rokovania vyplynula úloha pre 

obec zabezpečiť prezentačné označenie pre účastníkov MDD „Rozprávková dedinka“ , ktorá sa 

bude konať v Počúvadle 27. mája 2017. Ďalej 24.6.2017 obec organizuje už tradične volejbalový 

turnaj obcí MJS. 

c) Informoval o potrebe výmeny elektrického ohrievacieho bojlera s príslušenstvom (vymenili sa 

aj ventily, potrubie, batérie, sifóny) 

d) Informoval o inštalácii elektrického vedenia do WC zariadení z dôvodu bezpečného použitia 

ohrievačov, tiež o inštalovaní skúšobného LED svietidla 30 Wat, príkonom. Uvažuje sa 

s ďalšími tromi. 

e) Informoval o stave kúpy pozemku obcou od vlastníkov Pavla Ďurkovica a Zuzany Fabianovej. 

f) Zhodnotil činnosť pracovníkov na drobných obecných prácach. 

g) NIS – Národné informačné centrum SR nás oslovilo z titulu dobrého umiestenia našej obce 

v oblasti finančnej a majetkovej bonity slovenských obcí a miest z možnosťou vyhotovenia 

tlačovej formy udelenej „Pečate Rozvoja obcí a miest „  

 

Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 4/2017 

 

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

 

 

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

 

Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 
 

- Poslanec Ing. Novák do poručil stanoviť termín akcie „Spoločné stavanie  mája„. Poslanci sa 

zhodli na termíne 29.4.2017 

- Poslanec Ing. Ján Olšiak navrhol po volejbalovom turnaji usporiadať „Afterparty“ prípadne 

 spraviť Jánsku vatru 

- Poslanci spoločne so starostom prehodnotili program pripravovaného „Fašiangového večierku“ 

(ukážka stepu, mini škola stepu, srdiečkový tanec a pod.) 

- P. Ing. Šabla navrhol aby informácie, hlavne o kultúrnom dianí boli zasielané aj e-mailom.  

- Starosta prisľúbil zlepšenie informovanosti aj zverejňovaním všetkého diania  v obci na novej 

pripravované webovej  stránke obce. 

 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  5/2016 

 

A/ OZ :    1.   berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov a starostu v bode Diskusia - Rôzne  

                2.   ukladá:  a) OcÚ a členom kultúrnej komisie  pripraviť nadchádzajúce akcie 

                                          

                                                                                                                                    

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

 

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

ukončil. 
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Zapísal : Zuzana Šilleová                                                                        Uznesenia podpísal starosta    

                                                                                                                              starosta obce 

Dňa: 24.02.2017                             Ľubomír Slančík 

 

 

 

 


