OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 6/ 2017

Kráľovce - Krnišov dňa 15.12.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. decembra

2017

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

prítomná

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

prítomná
Alena Petrášová......................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ............................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
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 prítomní 4 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
Alena Petrášová
Zdenko Šille
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Aktualizácia rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Stanovisko kontrolórky k rozpočtu na r. 2018
Rozpočet obce pre rok 2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informácie starostu obce
Diskusia - rôzne
Záver

Šieste 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 štyria poslanci. Poslanec
Ing. Ján Olšiak sa ospravedlnil. Za zapisovateľku určil p. Zuzanu Šilleovú pracovníčku OcÚ . Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Alenu Petrášovú a p. Zdenka Šilleho .
Predsedajúci dal hlasovať o navrhovanom programe
Hlasovanie : Za : 4, 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 20 až 24.
Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne
plnia. Uznesenie č 21/2017 – jeho vykonanie sa podľa A/3 odkladá z dôvodu nepriaznivých podmienok.
Bod č. 2 Aktualizácia rozpočtu predkladal predsedajúci. V úvode uviedol dôvod zaradenia.
Návrh elektronicky poslala p . Mgr.. Kalinová, konateľka spoločnosti Livet s.r.o., ktorá zároveň aj
spracováva účtovníctvo. Úpravu rozpočtu sa vykonáva z dôvodu prekročenia resp. šetrenia finančných
prostriedkov na jednotlivých kapitolách v rozpočte, z objektívnych dôvodov. V predloženom návrhu
rozobrala jednotlivé zmeny vo výdajovej resp. príjmovej časti. Zabezpečiť súlad naplánovaného čerpania je nutné pre dodržanie platných zákonov a pravidiel v tejto oblasti. Zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy (583/2004) Taktiež zdôraznila, že konečnú aktualizáciu, bude možné previesť po
ukončení fiškálneho roka, keď budú známe a zaúčtované všetky účtovné doklady za rok 2017.
Aktualizácia zohľadňuje návrh starostu na výšku odmeny pracovníčky OcÚ, členov kultúrnej komisie a poslancov nad rámec odmien za zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci súhlasili
s navrhovanou výškou odmien tak ako navrhol starosta obce. OZ prijalo :
Poslanci v diskusii nemali pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 25/2017
A/ OZ : 1. schvaľuje: aktualizáciu rozpočtu predloženú v návrhu p. Mgr. Kalinovej
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Stanovisko kontrolórky k rozpočtu na r. 2018. Stanovisko bolo zaslané elektronickou poštou, predkladal predsedajúci. P. Ing. Ľubica Arvajová, kontrolórka obce sa ospravedlnila. Stanovisko, sa opiera o povinnosť zo zákona 369/1990 z. z. v znení neskorších zmien. V zhrnutí kontrolórka konštatovala že návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tiež zohľadňuje ustanovenia zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku ako aj
zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ostatných
právnych noriem. Ďalej konštatovala, že rozpočet bol spracovaný v súlade s VZN a internými smernicami obce a bol verejne sprístupnený v obci obvyklým spôsobom. Na základe uvedených skutočností
do poručuje OZ schváliť rozpočet na r. 2018 v takom znení ako bol navrhnutý. V diskusii k tomuto
bodu nemali poslanci pripomienky. OZ k tomuto bodu prijalo :
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UZNESENIE č. 26/2017
OZ : A/ berie na vedomie: Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre r. 2018
Hlasovanie : Za :5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Rozpočet obce pre rok 2018. Predložil predsedajúci. Spracovala ho Mgr. Kalinová,
ktorá vedie pre obec účtovníctvo. Pripomenul., že bol doručený všetkým poslancom. Zahrňuje všetky
opakujúce sa položky vo výdajovej časti pre základný chod obce ako aj položky zmluvných záväzkov
obce. Tiež aj položky schválené pri príprave rozpočtu, hlavne na plánované drobné projekty v r. 2018.
Príjmová časť zahrňuje predpokladané príjmy podľa jednotlivých kapitol (DZN, miestne dane
a poplatky). Hlavným príjmom sú podielové dane zo štátneho rozpočtu, ktorý ich zahŕňa. Predsedajúci
k bodu otvoril diskusiu. Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky. OZ k tomuto bodu prijalo:
UZNESENIE č. 27/2017
OZ : A/ schvaľuje: 1. Rozpočet obce pre rok 2018
Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladala p. Šilleová. Oboznámila poslancov s protestom prokurátora ktorý vo svojom liste poukázal na
nezrovnalosti podľa aktuálnych novelizovaných zákonov. Obce sú povinné dať do súladu predmetné
VZN a do 90 dní informovať prokurátora o jeho novom znení a prijatí. V návrhu ozrejmila čo je potrebné upraviť. V diskusii k tomuto bodu nemali poslanci pripomienky. OZ k tomuto bodu prijalo :
UZNESENIE č. 28/2017
OZ : A/ schvaľuje : VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 6 Informácie starostu obce.
a) Účasť na zasadnutí SoÚ v Krupine – rozpočet SoÚ Krupina na r. 2018
b) Zúčastnil sa konaní v ohľade výrubu drevín (žiadateľom bolo Agrospol Hontianske Nemce
družstvo) jedná sa o čistenie TTP z náletových drevín, kríkov a pod.
c) Oboznámil poslancom s ukončením I. etapy úpravy panelov v miestnych potokov v obci
d) Informoval o oprave svietidiel v obci a v lokalite Tepličky. Namontované v poradí už šieste 30
Wat. LED úsporné svietidlo pre domami č. 41,42,43
e) Pripomenul, že po skončení zasadania OZ nasleduje príchod Mikuláša s darčekmi pre naše deti. Potom spoločné rozsvietenie stromčeka pred OcÚ a stretnutie všetkých zúčastnených
v rámci akcie „Predvianočná atmosféra“ s pohostením.
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 29/2017
OZ : A/ berie na vedomie : informácie starostu obce
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
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Bod č. 5 Diskusia - Rôzne
Poslankyňa Balková, predsedníčka komisie pre kultúru, šport a prácu s mládežou navrhla presný termín akcie „Stretnutie s občanmi nad 60 r. veku“ na deň 29.12.2017
- Starosta obce zhrnul termíny akcií
29.12.2017 – Stretnutie s dôchodcami nad 60 r. veku
31.12.2017 – 01.01.2018 Spoločné uvítanie Nového roka
06.01.2018 – Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce II. ročník
OZ prijalo:
-

UZNESENIE č. 30/2017
A/ OZ :

1. berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov a starostu v bode Rôzne
2. ukladá: a) OcÚ a členom kultúrnej komisie dôstojne pripraviť a zabezpečiť plánované
akcie

Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a prácu v r. 2017.
Tiež poprial pokojné a v zdraví prežité nadchádzajúce Vianočné sviatky. Rokovanie OZ ukončil.

Zapísal : Zuzana Šilleová

Uznesenia podpísal starosta
starosta obce
Ľubomír Slančík

Dňa: 15.12.2017
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