OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 5/ 2017

Kráľovce - Krnišov dňa 27.10.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. októbra

2017

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

ospravedlnená

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
prítomný
Peter Novák, Ing.....................................................................................
prítomný
Ján Olšiak, Ing. .....................................................................................

ospravedlnená
Alena Petrášová......................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ............................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
Ing. Igor Šabľa
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
Ing. Peter Novák
Ing. Ján Olšiak
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Predaj obecného majetku
Príprava rozpočtu pre rok 2017
Informácie starostu obce
Diskusia - rôzne
Záver

Piate 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. Poslankyňa
sl. Miroslava Balková poslankyňa p. Alena Petrášová sa ospravedlnili. Za zapisovateľa poveril Ing.
Petra Nováka, poslanca OZ . Overovateľmi zápisnice menoval poslancov Ing. Petra a p. 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 16 až 19. Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne.
Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne plnia , konštatoval predsedajúci. Zároveň doplnil informácie k
posunu konaní podľa jednotlivých bodov uznesení..
- PPA Bratislava poslala ďalší list ako odpoveď na predchádzajúci. Trvajú na svojom stanovisku.
- Zhotoviteľ VO Premier Consulting zaslal obci stanovisko k aktuálnemu dianiu okolo VO. List sta
rosta prečítal. Vytvorili tím právnikov, ktorí podrobne odborne analyzuje okolnosti v ohľade postupu
PPA v danej veci.
- Bol vytvorený ďalší list – stanovisko k odpovedi PPA a pripravuje sa jeho zaslanie znovu aj na vedomie Ing. Matečnej , ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
- bol dokončený projekt z Programu obnovy dediny „Skvalitnenie zberu separovaného odpadu“ a do
31.10.2017 bude SaŽP predložené záverečné vyhodnotenie zo strany obce.
- Vlastný projekt „Úprava panelov miestnych potokov v obci“ má svojho zhotoviteľa HONT stav,
spol. s ručením obmedzeným. Po obhliadke bola dohodnutá cena 35 € za úpravu jedného panela.
- Starosta do poručil stanoviť termín zasadnutia komisie pre kultúru, šport a prácu s mládežou. Poslanci sa zhodli na termíne 24.11.2017 cca 19,00 hod.
- zhodený kábel v časti Teplčky opravený
- Vyzval poslancov aby sa vyjadrili k nájmu pozemku pre p. Pavla Hámorského. Poslanci sa zhodli
na nájme na 5 rokov. Prvý rok 300,- €, ďalšie štyri roky po 120,- €. Predsedajúci dal hlasovať
k tomuto bodu. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 20/2017
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie o stave plnenia uznesení
2. schvaľuje: 5 ročný prenájom na parcelu 2351/1 – 24 m2, vedenej KNC, katastrálne územie Krnišov p. Pavlovi Hámorskému, bytom Kráľovce-Krnišov č.24
Nasledovne: 1. rok 300,- €. Ďalšie 4 roky 120,- € ročne
3. ukladá: Obecnému úradu vyhotoviť nájomnú zmluvu s podmienkou, že na postavenej
drobnej stavbe sa nebudú vykonávať žiadne úpravy počas trvania doby nájmu
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0

Bod č. 2 Predaj obecného majetku – predkladal predsedajúci. V úvode uviedol, že je potrebné
rozhodnúť o odpredaji 2 parciel o ktoré mal záujem p. Ing. Šabľa s manželkou. Podľa uznesenia
z minulého zasadnutia 19/2017 poslankyňa sl. Balková oslovila p. Boľovú, ktorá prejavila záujem
o odkúpenie obidvoch parciel, keďže to mali v minulosti „v užívaní“. Tiež sa obrátila aj na starostu
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obce a tlmočila záujem o kúpu. Predsedajúci k bodu otvoril diskusiu. Poslanci pracovali s viacerými
možnosťami . Výsledkom bola zhoda. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 21/2017
OZ : A/ schvaľuje: 1. Prenájom parciel č. 2337 a č. 2338 v k ú. Krnišov vo vlastníctve obce, p. Boľovej, bytom Prenčov, Štrát 242
2. Nájomá zmluva bude uzatvorená na dobu 01.01.2018 – 31.12.2018
3. Podmienkou je aby uvedené parcely boli do 31.12.2017 upravené a vyčistené
tak aby spĺňali kritérium starostlivosti riadneho hospodára .
4. V prípade, že pozemky vyčistené nebudú , OZ rozhodne o predaji
B/ ukladá: Obecnému úradu upovedomiť p. Boľovú a po splnení podmienky vyhotoviť nájomnú zmluvu
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Príprava rozpočtu pre rok 2018 . Predkladal predsedajúci. Predsedajúci ozrejmil poslancom dôvod prípravy. Poslanci tu majú priestor na návrhy do tvorby rozpočtu. Najprv je potrebné
zapracovať do rozpočtu všetky objektívne, relevantné opakujúce sa náklady a príjmy vo výdajovej a
príjmovej časti. Najpodstatnejší je výnos podielových daní zo štátneho rozpočtu pre r. 2018, ktorý
tvoria najvyšší podiel v príjmovej časti. Potom je možné ostatné finančné zdroje prerozdeliť na plánované schválené potreby obce pre príslušný rok a nadchádzajúce roky v zmysle prijatých uznesení OZ
a prijatého PHSR obce . Predsedajúci uviedol, že v roku 2018 je potrebné s týchto zdrojov plánovať
čiastky na (sú tam zahrnuté aj návrhy poslancov):









Úprava panelov v obci 5.000,Navýšenie pohonných hmôt do kosačiek, služobný automobil
Maliarske práce dodávateľsky – OcÚ interiér a exteriér
Oprava komínov 4x 200,- €
Detské ihrisko - údržba a doplnenie 400,- €
Vyrovnanie nerovností obecných plôch 1.000,- € a neužívaných hrobov v cintorínoch
Okná na obecnom dome 300,- €
Spolufinancovanie obce na podané projekty Program obnovy dediny, MF a Envirofond. Prípadne MAS Zlatá cesta
 Oprava hromozvodov – 500,- €
 Lipy pri kostole – drevorezba 600,- €
 Jednota dôchodcov – miestna organizácia 150,-€ na činnosť v roku 2017
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 22/2017
OZ : A/ berie na vedomie: návrhy predsedajúceho k bodu Príprava rozpočtu na r. 2017
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Informácie starostu obce.
a) Informoval, že na VPP sa zúčastňujú len štyria UoZ. Obmedzené možnosti. Prevádzajú len nevyhnutné práce
b) Ostatné informácie poskytol v bode 1
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OZ prijalo:
UZNESENIE č. 23/2016
A/ OZ :

1. berie na vedomie: informácie starostu obce

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia - rôzne
-

Poslanec p. Šille poukázal na nastavenie fotobunky a spínacích hodín na čas 05,00
Poslanec Ing. Ján Olšiak navrhol termín konania stolnotenisového turnaja na deň 06.01.2018.

OZ prijalo:
UZNESENIE č. 24/2017
A/ OZ :

1. berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov v bode Diskusia - rôzne
2. ukladá: a) OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z bodu a) uznesenia

Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Ing. Peter Novák

Uznesenia podpísal starosta
starosta obce
Ľubomír Slančík

Dňa: 27.10.2017
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