OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 3/ 2018

Kráľovce - Krnišov dňa 29.06.2018

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

29.

júna 2018

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

prítomná

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
ospravedlnený
Peter Novák, Ing.....................................................................................
prítomný
Ján Olšiak, Ing. .....................................................................................
ospravedlnená
Alena Petrášová .....................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ...........................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
Ing. Arvajová, Ing. Šabľa, p. 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 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
Miroslava Balková
Ing. Ján Olšiak
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Správa kontrolórky obce o vykonanej kontrole
Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2017
Schválenie záverečného účtu za r. 2017
Informácie starostu
Rôzne
Záver

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 traja poslanci. Poslanec
Ing. Peter Novák a poslankyňa Alena Petrášová sa ospravedlnili. Za zapisovateľku určil p. Ing.
Ľubicu Arvajovú, hlavnú kontrolórku obce. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov sl. Miroslavu Balkovú 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 z 20.04.2018. Boli prijaté uznesenia 5
až 8. Prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne plnia.
Bod č. 2 Správa kontrolórky obce o vykonanej kontrole. Predložila Ing Ľubica Arvajová,
hlavná kontrolórka obce. Kontrolu zamerala na uzavreté pokladničné doklady za 1 štvrťrok 2018.
Konštatovala správnosť vedenia dokladov bez pripomienok . Správa je prílohou zápisnice. V otvorenej
diskusii k bodu poslanci nevzniesli pripomienok
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 9/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie – správu hlavnej kontrolórky
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2017. Predkladala Ing Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce. Do poručila zastupiteľstvu aby záverečný účet bol schválený výrokom OZ schvaľuje záverečný účet bez výhrad. Materiál je prílohou zápisnice. V následnej diskusii
k bodu poslanci nemali pripomienok.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 10/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie – stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2017
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Schválenie záverečného účtu za r. 2017. Predkladal predsedajúci. Záverečný účet
a rozpočtové hospodárenie za r. 2017 vypracovala Mgr. Beáta Kalinová zo spoločnosti LIVET s.r.o.,
ktorá obci vedie účtovníctvo. Záverečný účet verne odráža výsledok hospodárenia obce, ktorým je zisk
4 284,17 €.

Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 11/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie – účtovný výsledok hospodárenia - zisk 4 284,17 €.
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2. schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5

Informácie starostu obce.

a) SAŽP Banská Bystrica vykonala vecnú a účtovnú kontrolu projektu „Skvalitnenie triedeného
odpadu v obci Kráľovce-Krnišov“ v rámci POD, s pozitívnym hodnotením
b) Za obec sme sa spolu s poslankyňou Balkovou zúčastnili na Počúvadle na spoločnej akcii MJS
Južné Sitno „Rozprávková dedinka“ ako organizátori.
c) Na OcÚ bola vykonaná kontrola zo strany OÚ Zvolen na úseku registra obyvateľov, hlásenie
pobytu občanov a dodržiavanie používania štátnych symbolov. Kontrola konštatovala, že obec
dodržiava zákonom stanovené povinnosti v tých to oblastiach.
d) Oboznámil s výsledkom vyhodnotenia ponúk na maliarske práce interiéru a exteriéru OcÚ. P.
Korbeľa bude dodávateľom maliarskych prác.
e) Prečítal list p. Ing Šabľu – myšlienka zapojiť sa do iniciatívy výsadby ovocných stromov – alej
ovocných stromov spájajúcich časti obce Kráľovce a Krnišov
f) Podaná žiadosť na nákup športových potrieb v rámci výzvy Úradu vlády. Projekt je nazvaný
„Skvalitnenie športu v obci Kráľovce-Krnišov“ Prebieha dokladovanie materiálov k projektu.
Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 12/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia – Rôzne
- starosta obce odovzdal pozvanej a prítomnej p. Šilleovej ďakovnú plaketu obce za prácu v prospech
obce zároveň hodnotiacimi a ďakovnými slovami.
- Poslanec Šille do poručil aby OZ prijalo uznesenie aby zakúpený štiepkovač bol poskytovaný občanom bezodplatne.
- Poslankyňa Balková do poručila OZ schváliť do komisie pre kultúru šport a prácu s mládežou p.
Mareka Forgáča. Dôvodom je jeho angažovanosť v tejto oblasti a je prínosom pre komisiu.
- Starosta obce uviedol že OZ ma povinnosť zo zákona prijať uznesenie, ktoré určí počet poslancov
a úväzok starostu na nadchádzajúce volebné obdobie.

OZ prijalo:
UZNESENIE č. 13/2018
A/ OZ : 1. schvaľuje : a) 5 poslancov OZ - na nadchádzajúce volebné obdobie 2018 – 2022
a budú sa voliť v jednom volebnom okrsku
b) 0,60 úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
2. berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov a starostu v bode
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diskusia- Rôzne
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť . Rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Ing. Lubica Arvajová
Dňa : 29.06.2018

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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