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

 

 

Číslo: 3/ 2017  Kráľovce - Krnišov dňa  24.06.2017   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  23.  júna   2017 

v kancelárii OcÚ.  
 

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

           prítomný 

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

       prítomný 

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

 prítomná 

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

 prítomná 

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

 

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

 

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

                               Ing. Ľubica Arvajová, Zuzana Šilleová 

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  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 

                    Miroslava Balková       Ing. Peter Novák 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 

2. MAS Zlatá cesta – aktuálne informácie 

3. Stanovisko kontrolórky k návrhu  záverečného účtu za r. 2016 

4. Návrh na schválenie záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce 

5. Informácie starostu 

6. Diskusia - Rôzne 

7. Záver 
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        Tretie 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  poslanci. Za 

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

poslancov Miroslavu Balkovú a  Ing. Petra Nováka.  

 

Predsedajúci dal  hlasovať o navrhovanom 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 6 až 9.    

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

plnia. Podľa Uznesenia OZ č. 9,  bol písomne upovedomený p. Hámorský o zákaze stavania drobných 

stavieb na verejných priestranstvách na súkromný účel. Prístrešok postavil a bude ho potrebné riešiť 

zákonným spôsobom t. j.  požiadať SoÚ o stavebný dohľad. Následne mu bude po zistení stavebného 

priestupku uložená pokuta a vytýčené konanie, k odstráneniu stavby prípadne dodatočné zlegalizovanie 

stavby. Poslanci súhlasili s postupom a navrhli aby sa drobná stavba sa zlegalizovala, ale bol vyrubený 

vysoký poplatok za prenájom pozemku ročne . OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 10/2017 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje:  a) postup pri riešení stavebného priestupku p. Pavla Hámorského 

                                       b) poplatok 500.- € ročne za prenájom pozemku kde je prístrešok 

 

Hlasovanie : Za : 4, proti : 1, zdržal sa : 0  

 

 

      Bod  č.  2  MAS Zlatá cesta – aktuálne informácie predkladal predsedajúci. Starosta informoval 

o konaní VZ OZ MAS Zlatá cesta . Známe sú údaje pre nové programovacie údaje. MAS bude môcť 

disponovať s 2.061 637 €. Menej o 705 000 € ako v minulom období. Obce max 27.000 € . Rozhodnutie 

o schválení MAS v auguste 2017. K bodu otvoril diskusiu. 

 

- Poslanec Ing. Olšiak -  pýtal sa na využitie finančnej čiastky 

- Poslanec Ing Novák – či sa dá čiastka rozložiť na viac projektov 

- Starosta Ľubomír Slančík, odpovedal na dotazy. Ad 1. Čiastka sa využije na projekt, ktorý je 

v rozvojom programe obce a keď to bude aktuálne rozhodne o tom OZ. Ad. 2. Takúto malú 

čiastku nie je možné rozdeliť. Sú min a max. limity na jednotlivé projekty a čiastka je malá. 

Zrejme sa bude realizovať vybraný projekt do max. výšky čiastky uviedol starosta.  

 

UZNESENIE č. 11/2017 

 

A/ OZ : 1.  berie  na vedomie:  MAS Zlatá cesta – aktuálne informácie starostu 

OZ prijalo: 

 

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

  

     Bod č.  3    Stanovisko kontrolórky k návrhu  záverečného účtu za r. 2016. Predložila Ing. Ľubica 

Arvajová, hlavná kontrolórka obce.  Konštatovala súlad s príslušnými  zákonmi a  predpismi. Návrh 
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neobsahuje audítorskú správu, ale ta  bude do konca roka 2017 doložená v zmysle zmluvy s audítorom. 

Do poručila prijať návrh záverečného účtu konštatovaním „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad.“. Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 12/2017 

 

A/ OZ : 1/  berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za 

                                                  rok 2016. 

 

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

  

     Bod č.  4    Návrh na schválenie záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce za rok 

2016. Predložila Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce. Materiály sú súčasťou zápisnice. 

Poslanci v diskusii nevzniesli pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 13/2017 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje: celoročné hospodárenie obce Kráľovce-Krnišov za rok 2016 bez výhrad 

 

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

 

Bod č.  4   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o projekte „ Zlepšenie triedeného zberu odpadu“ 

b) Oprava, rekonštrukcia uloženia panelov v regulovaných potokoch obce 

c) Poukázal na potrebu zakúpiť záhradný traktor na kosenie verejných priestranstiev, zároveň 

predložil prospekty z prieskumu trhu. Dôvod, úbytok pracovníkov na DOS (Drobné obecné 

služby) Ponúkol možnosť, že kosiť bude sám a požaduje primerané navýšenie platu cca 5 % 

v rámci každoročného prehodnotenia platu v zmysle príslušného zákona. 

 

        V  diskusii poslanec Ing. Ján Olšiak poukázal na  prínos mulčovania, keby sme sa rozhodli pre 

tento spôsob. Poslanec Ing. Peter Novák vyjadril súhlasné stanovisko ku  kúpe traktora ako aj k 

navýšeniu platu starostu ako kompenzáciu za obsluhu malotraktora. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 14/2017 

 

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

                          2.  schvaľuje  a) nákup záhradného traktora v cene do 3.000.- € 

                                                  b) prehodnotenie platu starostu s navýšením k terajšiemu hrubému platu  

                                                       o 5 % 

 

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

 

Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 
 

- Poslanec Ing. Novák sa zaujímal o 

verejné osvetlenie v dobe prázdnin do 23,00 hod. 

dláždenie pred budovou OcÚ 

platenie dohodnutých splátok Balážovcami 

či vie obec prispieť na čerpadlo 

- Starosta odpovedal. Dláždenie sa neuskutočňuje z dôvodu   poklesu pracovníkov na DOS. Mal 

to robiť p. Martinovic, ktorý odišiel.  Balážovci zaplatili, ale len min. čiastku a rodina Jána 
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Baláža neplatí vôbec. Preto v zmysle prijatého uznesenia OZ nie je možné poskytnúť finančnú 

pomoc pri nákupe čerpadla. 

Zmienil sa aj  o príprave zabezpečenia „Volejbalového turnaja obci MJS“. Spolu s komisiou pre 

kultúru, šport a prácu s mládežou dôstojne zorganizujeme už tradičné podujatie, uviedol na záver 

 

 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  15/2017 

 

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 nadchádzajúcu akciu  

                                         „Volejbalový turnaj obcí MJS“. 

                                          

                                                                                                                                    

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

 

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

ukončil. 

 

 

                                                                                                                        
 

Zapísal : Zuzana Šilleová                                                                        Uznesenia podpísal starosta    

                                                                                                                              starosta obce 

Dňa: 23.06.2017                             Ľubomír Slančík 

 

 

 

 


