OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 4/ 2018

Kráľovce - Krnišov dňa 24.08.2018

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

24. augusta 2018

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

prítomná

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

prítomná
Alena Petrášová .....................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ...........................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
Ing. Šabľa Igor
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 je prítomných ........ poslancov, 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
Alena Petrášová
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Informácia o realizácii vlastných projektov
Informácia o príprave komunálnych volieb
Predaj obecného majetku
Informácie starostu
Rôzne
Záver

Štvrté 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 piaty poslanci. Za
zapisovateľku určil sl. Miroslavu Balkovú. Overovateľmi zápisnice menoval poslancov Ing. Petra
Nováka a p. Alenu Petrášovú.
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 z 23.02.2018. Boli prijaté uznesenia 9
až 13/2018. Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo
sa priebežne plnia.
Bod č. 2 Informácia o realizácii vlastných projektov. Informoval predsedajúci.
- úprava panelov miestnych potokov. Prebieha postupne .Predpokladané ukončenie september 2018.
- maliarske a natieračské práce interiéru a exteriéru budovy OcÚ, je zabezpečené na mesiac
september
- prevedie sa ešte fy Honstav úprava rigolov na verejnom priestranstve pred miestnym kostolom
- fy Honstav dala prísľub, že urobí opravu komínov na budovách OcÚ a KD Kráľovce. Termín koniec
októbra a začiatok novembra.
- okná na obecnom dome by mali byť urobené do konca roka 2018
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienok.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 14/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie – Informácia o realizácii vlastných projektov
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Informácia o príprave komunálnych volieb. Informoval predsedajúci. Bude zriadený
jeden volebný obvod, kde sa volia piaty poslanci na celé funkčné obdobie 2018 – 2022. MVK zabezpečí podľa príslušného zákona aj kompetencie okrskovej volebnej komisie. Termíny jednotlivých úloh
sú v zakotvené vo vypracovanom „Harmonograme OTZ volieb“ . 27.8.2018 sa uskutoční porada starostov a zapisovateliek k voľbám uviedol predsedajúci. K bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienok
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 15/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie – Informácia o príprave komunálnych volieb.
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
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Bod č. 4 Predaj obecného majetku. V úvode predsedajúci informoval, že úmrtím p. Boľovej
došlo k zmene v predaji predmetných pozemkov č. 2337 a 2338. Pozostalí po p. Boľovej o pozemky
nemajú záujem. Nástupníkom je prvý žiadateľ p. Ing. Šabľa s manželkou. Súhlasí s predajom.
K bodu otvoril diskusiu. Poslanci sa jednomyseľne vyjadrili o predaji, tak ako uviedol predsedajúci.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 16/2018
OZ: A/ schvaľuje
1. Predaj pozemkov - parcela č. 2337 o výmere 42 m2, parcela č. 2338 o výmere 240 m2, vedené 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 zreteľa, Ing . Šabľovi a manželke Marianne Šabľovej,
Lesná 131, 900 42 Miloslavov – Alžbetin dvor.
Zmluva sa týka pozemkov tvoriaceho predmet kúpnej zmluvy:
Obec Kráľovce-Krnišov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku:
- Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu
- Parcelné číslo 2337, o výmere 42 m2, druh pozemku ostatné plochy
- Parcelné číslo 2338, o výmere 240 m2, druh pozemku ostatné plochy
zapísané v KN pre k. ú. Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov na LV č. 1
2. Zámer previesť svoj majetok spôsobom hodného osobitného zreteľa, v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí) § 9a, odst. 8, písm. a to:
Pozemky : parcela č. 2337 o výmere 42 m2, parcela č. 2338 o výmere 240 m2, vedené 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 zreteľa, Ing . Šabľovi a manželke Marianne Šabľovej, Lesná 131, 900 42 Miloslavov – Alžbetin dvor.
Hlasovanie: Za 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5

Informácie starostu obce.

1. Prečítal list p. Ing Šabľu – odpoveď na poslanecký dotaz – navrhuje riešenie v adopcii verejného priestranstva obce Kráľovce a Krnišov Princípom je dohoda medzi občanom a obcou.
Stanoviť jasné pravidlá akými môže občan vlastnou iniciatívou celoročne prispievať touto
formou. Výstupom by bola všestranná prospešnosť všetkých zainteresovaných strán: občan,
Obecné zastupiteľstvo, obec.
2. V rámci pravidelnej informovanosti, oboznámil poslancov so stanoviskom konateľa fy Premier
Consulting s vývojom v otázke odvolania na posledný list z PPA .
3. Informoval o vykonaní ročnej kontroly bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení. Norma
STN EN 1176, 1177, 349/201 – v zmysle nariadenia vlády. Treba spevniť podlahu na prvku
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domček pred šmýkačkou. Ostatné prvky vyhovujú bežnej prevádzke. Vykonávať pravidelné
vlastné prehliadky a kontroly so zápisom. Všetky opravy evidovať
4. Účasť na otvorení pamätnej izby v obci v obci Beluj a zároveň PDH v obci Prenčov
Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 17/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
2. doporučuje – starostovi obce a poslancom OZ aby s príspevkom p. Ing .Šabľu vážnejšie zaoberalo nové OZ v r. 2019
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia – Rôzne
- starosta oboznámil poslancov s príkazným listom starostu k vykonaniu mimoriadnej inventarizácie
Obecného majetku. Uviedol termíny vykonania a zloženie členov na jednotlivé čiastkové inventari
zácie obecného majetku. Všetci v najkratšej dobe obdržia potrebné materiály.
- poslanec p. Šille upozornil na zlé nastavenie svetiel v osade Tepličky
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 18/2018
A/ OZ

1. berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov a starostu v bode
diskusia- Rôzne
2. ukladá : menovaným členom inventarizačnej komisie vykonať mimoriadnu inventa
rizáciu do 20.10.2018 a predložiť na rokovanie OZ dňa 26.10.2018

Hlasovanie : Za : 5 , proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť . Rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Miroslava Balková
Dňa : 24.08.2018

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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