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

 

 

Číslo: 3/ 2019  Kráľovce - Krnišov dňa  26.06.2019   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  28.  júna 2019    

v kancelárii OcÚ.  
 

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

 

Darina Forgáčová, Ing........................................................................... 

 

Jozef Olšiak  ........................................................................................... 

 

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

 

Ján Petráš .............................................................................................. 

 

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

 

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

                              Ing. Ľubica Arvajová, Ing. Igor Šabla 

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 zasadnu-

tie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12, odst. (7), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice menuje 

 

1. Ján Petráš...................................................     2. Miroslava Balková.............................................................. 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Informácia o stave projektu – „ Rekonštrukcia krovu obecnej budovy“  
3. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2018 
4. Schválenie záverečného účtu za r. 2018   
5. Informácie starostu 
6. Diskusia - rôzne 
7. Záver 
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         Tretie  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 

Jozef Olšiak sa ospravedlnil.  Za zapisovateľku určil p. Miroslavu Balkovú. 

 Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Ing. Darinu Forgáčovú a p. Alenu Petrášovú.  

 

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 6 až 9.    

Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne 

plnia. 

 

      Bod  č.  2   Rekonštrukcia krovu obecnej budovy. Predkladal predsedajúci. Uviedol, že v rámci  

financovania projektu je potrebné prijať rozpočtové opatrenie schválené OZ, tak aby dotácia 10.500.- 

€ bola prijatá do obecného rozpočtu v r. 2019. Čiastka cca 16.000.- € bola uvoľnená z rozpočtu a 

z rezervného fondu na dofinancovanie projektu. Tiež uviedol, že zadal vyhotovenie PD, ktorá bude 

potrebné k žiadosti o stavebné povolenie nakoľko podľa platného stavebného zákona pri výmene kro-

vu  s novou konštrukciou nestačí len ohlásenie o stavebných úpravách. Po vydaní stavebného povole-

nia sa za počne s VO k realizácii predmetnému diela. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 10/2019 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie :  informácie starostu o stave projektu . „rekonštrukcia strechy obecnej 

                                                    budovy - humna 

              2. schvaľuje : rozpočtové opatrenie: a) použitie  vlastných finančných zdrojov a zdrojov 

                                                                              z rezervného fondu vo výške 16 000.- € 

                                                                          b) prijíma čiastku 10.500.- € - dotácia MF SR – do 

                                                                              obecného rozpočtu na r. 2019 

 

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

 

 

 

     Bod č.  3   Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2018. Predkladala  Ing Ľubica Ar-

vajová, hlavná kontrolórka obce. Do poručila zastupiteľstvu aby záverečný účet bol schválený výro-

kom  OZ schvaľuje záverečný účet bez výhrad. Materiál je prílohou zápisnice. V následnej diskusii 

k bodu poslanci nemali pripomienok. 

 

OZ prijalo:  

UZNESENIE č. 11/2019 

 

 A/ OZ : 1.  berie na vedomie – stanovisko  hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2018 

 

 Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0  
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     Bod č.  4   Schválenie záverečného účtu za r. 2017. Predkladala hlavná kontrolórka obce Ing. 

Arvajová. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za r. 2018 vypracovala Mgr. Beáta Kalinová zo 

spoločnosti LIVET s.r.o., ktorá obci vedie účtovníctvo. Záverečný účet verne odráža výsledok hospo-

dárenia obce, ktorým je prebytok 9.114,60 €. Navrhuje 10 % - 911,46 € použiť na tvorbu rezervného 

fondu a čiastku 8.203,14 € použiť na bežné výdavky obce. Do poručuje OZ schváliť bez výhrad 

 

 

Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 12/2019 

 

A/ OZ : 1. berie na vedomie – účtovný výsledok hospodárenia - prebytok 9.114,60 €. 

              2.  schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

 

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

      

 

     Bod  č.  5  Informácie starostu obce. 

 

a) Informoval o prieskume stravovania občanov dôchodcov. Problémom je malý stav záujemcov 

ako aj dodávateľ tak malého množstva, hlavne dopravy. Vec sa rieši zvýšeným prieskumom 

b) Informoval že 15.05.2019 sa zúčastnil zasadnutia MJS, kde boli vytýčené úlohy a stanovené 

termíny PDH a ostatných akcií organizovaných MJS a členskými obcami. 

c) Zúčastnil sa 30. snemu ZMOS v dňoch 22 -23 máj 2019. Informoval o jeho priebehu. Napr. 

Podľa vyjadrenia ministerky Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SPF neuvažuje o navrátenie 

majetku mimo intravilánov obcí. 

      g)  Zorganizoval v našej obci 14. júna 2019 stolnotenisový turnaj štyroch starostov susedných obcí 

            a primátora Dudiniec. V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo: 

 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  13/2019 

 

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

                                                                                                                                    

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

 

 

     Bod  č.  5  Diskusia – Rôzne 

 

- poslankyňa Balková upozornila, na robenie odrážok v obidvoch častiach obce z dôvodu zamedzeniu 

  voľne tečúcej vody pri dažďoch. Upozornila aj na hnojisko nachádzajúce sa v lokalite Pivničky. 

- prítomný p. Ing. Šabľa sa opýtal či sa neuvažuje s náterom prvkov na studni pod „Daškom“ 

- starosta zhrnul odpovede na diskusné príspevky. Odrazenie dažďovej prívalovej vody sa musí riešiť  

  väčšou investíciou hlavne v časti  Kráľovce. Musia sa technikou vyčistiť, obnoviť rigoly odvádzajúce  

  vodu pi dažďoch. Plánovať sa to bude na r. 2020. Hnojisko v lokalite Pivničky –Krivie, je tzv. dočas- 

  né poľné hnojisko a riadi sa určitým režimom, kde prípadné odtekanie močovky musí byť riešené 

  obvodovým rigolom a pri napĺňaní mal by sa priebežne vyťahovať. Na túto skutočnosť boli už upo- 

  zorňovaní. Zároveň im bolo zaslané foto zo znečisťovania prístupovej cesty. Boli vyzvaný na nápra- 

   vu. Prvky na studni pod „Daškom“ mali by sa tohto roku opatriť nátermi 
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UZNESENIE  č.  14/2019 

 

       A/ OZ :   1.  berie na vedomie:  diskusné príspevky poslancov a prítomného Ing. Šabľu  

                                                             a odpovede starostu obce 

                                                

                                                                                                                                    

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

 

 

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

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal : Miroslava Balková            uznesenia podpísal  

Dňa : 28.06.2019                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                           Ľubomír Slančík                                                                                       


