OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 6/ 2018

Kráľovce - Krnišov dňa 14.12.2018

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. decembra

2018

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
Darina Forgáčová, Ing...........................................................................
Jozef Olšiak ...........................................................................................
Alena Petrášová......................................................................................
Ján Petráš ...............................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
Ing. Šabľa,
Bc. Ján Szelle
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 ....5. poslancov, teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12, odst. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice menuje
1. Miroslavu Balkovú.................................................... 2. Ing. Darinu Forgáčovú........................................
PROGRAM:
Plánované body:
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
2. Aktualizácia rozpočtu – rozpočtové opatrenia
3. Stanovisko kontrolórky k rozpočtu na r. 2019
4. Rozpočet obce pre rok 2019
5. Doplnok k VZN č.2/2015 o miestnych daniach
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia - rôzne
8. 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 všetci piaty poslanci. Za
zapisovateľku určil p. Ing. Ľubicu Arvajovú, hlavnú kontrolórku obce. Overovateľmi zápisnice
menoval poslancov p. Miroslavu Balkovú a p. Ing. Darinu Forgáčovú .
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 ustanovujúceho zasadnutia OZ. Boli prijaté Uznesenia č. 1/2018U až 4/201U. Postupne uviedol všetky. Prvé zasadnutie sa riadilo doporučeným programom a tiež bolo doporučené prijať uznesenia, ktoré sa prijímajú na I. zasadnutí OZ po komunálnych voľbách, uviedol predsedajúci. Toto bolo naplnené.
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 a tak predísť prípadným
sankciám so strany kontrolných orgánov. Taktiež zdôraznila, že konečnú aktualizáciu, bude možné
previesť po ukončení fiškálneho roka, keď budú známe a zaúčtované všetky účtovné doklady za rok
2018.
Aktualizácia zohľadňuje návrh starostu na výšku odmeny , 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. 23/2018
A/ OZ : 1. schvaľuje: aktualizáciu rozpočtu predloženú v návrhu p. Mgr. Kalinovej
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3
Stanovisko kontrolórky k rozpočtu na r. 2019.
Stanovisko predkladala p.
Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce. Stanovisko, sa opiera o povinnosť zo zákona
369/1990 z. z. v znení neskorších zmien. V zhrnutí kontrolórka konštatovala že návrh rozpočtu na
rok 2019 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. 2019 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. 24/2018
OZ : A/ berie na vedomie: Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre r. 2019
Hlasovanie : Za :5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Rozpočet obce pre rok 2019.
Návrh predložila p . Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontroórka obce. Spracovala ho Mgr. Kalinová zo spoločnosti Livet s.r.o., ktorá spracováva účtovníctvo .V návrhu rozobrala príjmovú časť, ktorú
tvoria opakujúce sa príjmy z podielových daní z príjmu fyzických osôb. Ich výška bola zverejnená
v štátnom rozpočte. Návrh zahŕňa položky tvoriace príjmovú časť. DZN, miestne dane a poplatky a
ost. Vo výdajovej časti sú uvedené položky na zabezpečenie potrieb obce do výšky vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet zohľadňuje položky vyplývajúce z rokovania OZ 26.10.2018 ako aj ďalšie pravidelne sa opakujúce sa položky. Predsedajúci k bodu otvoril diskusiu.
- poslanec Jozef Olšiak sa dotazoval na jednotlivé kapitoly ich členenie a pýtal sa na opakované položky napr. palivá a mazadlá.
- Mgr Kalinová telefonicky odpovedala na jeho dotaz „ čo je účasť na majetku“
- predsedajúci poslancovi J. Olšiakovi odpovedal, že na položky, ktoré sú mu nie jasné, požiada p.
Kalinovú aby mu ich bližšie vysvetlila písomne. OZ k tomuto bodu prijalo:
UZNESENIE č. 25/2018
OZ : A/ schvaľuje: 1. Rozpočet obce pre rok 2019
Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 1 – p. Olšiak
Bod č. 5 Doplnok k VZN č.2/2015 o miestnych daniach. Predložil predsedajúci. Uviedol, že
obec nemá prijaté VZN, ktoré rieši poplatky za ubytovanie. Navrhol sumu 0,20,- € na osobu/noc.
V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ k tomuto bodu prijalo:
UZNESENIE č. 26/2018
OZ : A/ prijíma: Doplnok k VZN č.2/2015 o miestnych daniach,
sadzba poplatku je 0,20,- € osoba/deň
Hlasovanie : Za :5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 6 Informácie starostu obce.
a) Informoval o podaní žiadosti spolu so starostom obce Devičie o zaradenie cesty Kráľovce-KrnišovDevičie do investičného zámeru na VÚC BB. Tiež uviedol, že tento zámer bol podaný aj pred
štyrmi rokmi
b) Obec má úspešne vykonaný audit za r. 2017.
c) Oboznámil poslancov s aktuálnym stavom kontroly VO „ Zavedenie vysokorýchlostného internetu v obci. MPaRV vrátilo a zrušilo všetky rozhodnutia PPA na ďalšie prehodnotenie.
d) Uviedol možnosti, výstavby chodníka a úpravy priestranstva v miestnom cintoríne
e) Oprava obecného humna – nezávisle hoprehliadol ho odborník a vypracoval rozpočet (24.000.- €)
f) Stretnutie občanov nad 60 r. veku sa uskutoční 29.12.2018 od 13,00 hod.
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g) Spoločné uvítanie Nového roka 2019 bude zabezpečené v priestoroch KD Kráľovce
h) Stolnotenisový turnaj o pohár starostu sa uskutoční v sobotu 5.1.2019 v KD Kráľovce (2 stoly)
Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 27/2018
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
2. ukladá – obecnému úradu a kultúrnej komisii zabezpečiť pripravované akcie pre
občanov obce ( písm. f, g, h )
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia – Rôzne
- poslanci vniesli návrh na prestavenie fotobunky verejného osvetlenia – zháša svietidlá po prechode
osvetlených áut v noci a následne ich zopína čo môže priniesť poškodenie systému.
- poslanci sa dohodli na zabezpečení akcie „Stretnutie s občanmi nad 60 r. veku“
( balíčky, občerstvenie, program)
- poslankyňa Balková upozornila na dokončenie poruchy vody dom č. 16, poukázala na potrebu vypíliť lipu pri „Dášku“ – môže vážne poškodiť prívod vody. Doporučila aby sa OZ vážnejšie zaoberalo
s realizáciou „Obecnej zabíjačky“ nakoľko bol daný prísľub občanom na jej organizovanie v r.
2019.
- v r. 2018 sa nepodarilo zabezpečiť odborníka na posúdenie výskytu drieňa uviedol predsedajúci
- poslanci na podnet p. Šablu preveria výsadbu stromov na verejnom priestranstve ich poškodenie
a oprávnenosť výsadby.
- starosta oboznámil poslancov, že OcÚ, ako každoročne zabezpečuje výrobu nástenných kalendárov
pre každú domácnosť a chalupárov, preto je potrebné aby sme za obec dodali výrobcovi fotografie
z akcii v obci počas roka 2018. Tiež je potrebné sa zaoberať s fašiangovým večierkom jeho dátumom konania. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 28/2018
A/ OZ

1. berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov a starostu v bode
Diskusia- Rôzne
2. ukladá : obecnému úradu zabezpečiť vykonanie úloh vyplývajúcich z diskusie

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

Zapísal : Ing. Ľubica Arvajová
Dňa : 14.12.2018

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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