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

 

 

Číslo: 2/ 2018  Kráľovce - Krnišov dňa  20.04.2018   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  20.  apríla 2018    

v kancelárii OcÚ.  
 

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

                                                 neprítomný 

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

 prítomný 

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

 prítomná 

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

 prítomný 

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

 

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

 

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

  

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. ................................................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Predaj obecného majetku – prerokovanie žiadostí 
3. Úprava obecného rozpočtu 
4. Informácie starostu 
5. Rôzne 
6. Záver 
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         Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prí-

tomných poslancov a ostatných prítomných, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predseda-

júci ). Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní  štyria   poslanci. Poslanec 

Ing. Peter Novák oznámil svoju neúčasť. Za zapisovateľku určil p. Ing. Ľubicu Arvajovú, hlavnú 

kontrolórku obce. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p Alenu Petrášovú a p. Zdenka Šil-

leho .  

 

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 z 23.02.2018. Boli prijaté uznesenia 

1 až 4.    Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa 

priebežne plnia.  

 

      Bod  č.  2  Predaj obecného majetku – prerokovanie žiadostí 

Predkladal predsedajúci. Boli doručené dve žiadosti  o odpredaj obecných pozemkov písomne: 

Zuzana Gáborová, Kráľovce-Krnišov č. 7., Parcela „KNC“ č. 2365 o výmere 80 m2 vedená ako ostat-

né plochy v katastri Krnišov 

Dana Forgáčová, Kráľovce-Krnišov č. 7., Parcela „ KNC“   č. 2014 o výmere 139 m2 vedená ako za-

stavané plochy a nádvoria v katastri Krnišov. Predsedajúci ďalej uviedol, že v žiadostiach uvádzajú 

doterajšie užívanie predmetných pozemkov, nakoľko bezprostredne naväzujú na pozemky v ich užíva-

ní. Poslanci si v rámci diskusie prezreli mapový podklad pre ich rozhodnutie. 

 OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 5/2018 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje 

 

1. Predaj pozemku - parcela č. 2365 o výmere 80 m2, vedenú v KN „C“ ako ostatné plochy na 

LV č. 1 vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krnišov, formou „ Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a to v súlade zo zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení  podľa § 9 odst.2 písm. a) a § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zre-

teľa, p. Zuzane Gáborovej, Kráľovce-Krnišov č. 7,  962 65  Hontianske Nemce 

 

2. Predaj pozemku - parcela č. 2014 o výmere 139 m2, vedenú v KN „C“ ako zastavané plochy a 

nádvoria na LV č. 1 vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krnišov, for-

mou „ Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a to v súlade zo zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  podľa § 9 odst.2 písm. a) a § 9a odst. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného oso-

bitného zreteľa, p. Dane Gáborovej Kráľovce-Krnišov č. 7,  962 65  Hontianske Nemce, v ½ 

polovici a Jánovi Forgáčovi, Devičie 156, ,  962 65  Hontianske Nemce, ½ polovici.   

 

 

 

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

 

 



3/4 

 

     Bod č.  3   Úprava obecného rozpočtu. Predkladal predsedajúci. Informoval poslancov o zámere 

kúpiť štiepkovač a poukázal na jeho využitie v obci. Prezentoval ponuku od fy Benfek, ktorá sa už 

v rámci VO uchádzala o dodanie štiepkovača. Cena 3.400 €. Poskytnú zľavu nakoľko je to predvádza-

cí kus  z 20 mt. Dopravu zo Svätoplukova a záves poskytnú zdarma. Ďalej uviedol, že pre klub dô-

chodcov je potrebné  zakúpiť sporák, aby jeho využitie bolo na varenie, ale aj na kúrenie. Predpoklad 

300 – 400 €. Existujúca pec sa presunie do miestnosti KD pre stolný tenis. Rieši sa i odvedenie po-

vrchových vôd zo strediska Kráľovce, kde je potrebné zakúpiť 8 bm rúry o priemere 50 cm. Cena cca 

400 €. K bodu otvoril diskusiu.  Poslanci sa vyjadrili: 

Po predvedení štiepkovač zakúpiť, sporák zakúpiť a požiadať Agrospol, AGRO HN družstvá o spolu- 

prácu pri finančnom participovaní uloženia rúry a vyhotovení šachty pred jej uložením. 

 

OZ prijalo:  

UZNESENIE č. 6/2018 

 

 A/ schvaľuje - úpravu rozpočtu: 

 

1. Nákup štiepkovača 3 400 € 

2. Nákup sporáka 400 € 

3. Nákup rúry 400 € 

 

 

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

  

 

     Bod č.  4    Informácie starostu obce.  

 

a) Vykonali sa opravy bleskozvodov na dome smútku a budove OcÚ s vyhotovením revíznych 

správ tak ako boli rozpočtované 

b) P. Korbeľa – maliar, zameral plochy na maľovanie interiéru a exteriéru budovy OcÚ. Čaká sa 

na jeho cenovú ponuku 

c) Zadané sú ponuky v zmysle rozpočtu na opravu 4 komínov na obecných budovách 

 

Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 7/2018 

 

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

 

 

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

      

 

     Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 

 

- Poslankyňa Balková, poukázala na neprimeranú rýchlosť v obci nedodržiavanú hlavne zo stra-

ny družstva 

- Starosta obce oboznámil o spôsobe vývozu žúmp a septikov z rodinných domov v obci. Vývoz 

bude zabezpečovať fekálnym vozidlo do čističky obec Hontianske Nemce v cene 5 € / 1 m3 

a prepravné 1 € / km. Nahlasovanie u starostu obce. 

 

OZ prijalo: 



4/4 

 

UZNESENIE  č.  4/2018 

 

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

                                                              diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:  a) OcÚ a poslancom informovať občanov o spôsobe vývozu žúmp a septi- 

                                                kov 

                                                                                                                                    

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

 

 

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

ukončil. 

 

 

 

 

Zapísal : Ing. Lubica Arvajová            uznesenia podpísal  

Dňa : 20.04.2018                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                           Ľubomír Slančík                                                                                       


