OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 4/ 2019

Kráľovce - Krnišov dňa 23.08.2019

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

23. augusta 2019

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

prítomná

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
prítomná
Darina Forgáčová, Ing...........................................................................
prítomný
Jozef Olšiak ...........................................................................................
prítomná
Alena Petrášová .....................................................................................
prítomný
Ján Petráš ..............................................................................................
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
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 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
1. Ján Petráš...................................................

2. Miroslava Balková..............................................................
PROGRAM:

Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Informácia o stave projektu – „ Rekonštrukcia krovu obecnej budovy“
Prenájom obecného majetku
Obvody poslancov
Informácie starostu
Diskusia - 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 p. Miroslavu Balkovú.
Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Jána Petráša a p. Miroslavu Balkovú .
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. Boli prijaté uznesenia 10 až 13.
Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne
plnia.
Bod č. 2
Rekonštrukcia krovu obecnej budovy. Predkladal predsedajúci. Uviedol, že
k dnešnému dátumu bolo vydané na projekt stavebné povolenie a môže sa začať s verejným obstarávaním. Keďže sa jedná o zákazku s nižšou hodnotou bude riešené prieskumom trhu na predmet VO.
Vzhľadom na náročnosť VO bude toto zverené osobe, ktorá má platnú licenciu na VO. Odporučil aby
v komisii pre vyhodnotenie ponúk okrem osoby zodpovednej za VO boli poslanci – p. Miroslava Balková a Jozef Olšiak OZ prijalo:
UZNESENIE č. 14/2019
A/ OZ : 1. berie na vedomie : informácie starostu o stave projektu . „rekonštrukcia strechy obecnej
budovy - humna
2. schvaľuje : členov komisie pre vyhodnotenie ponúk VO - p. Miroslavu Balkovú
- p. Jozefa Olšiaka
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0

Bod č. 3 Prenájom obecného majetku. Predkladal predsedajúci. Predložil OZ žiadosť Ing. Petra
Nováka, majiteľa nehnuteľnosti – rodinného domu č. 60, parc. č. 154,151, o prenájom časti obecného
majetku cca. 8 m2 z parc. č. 2608/1 v katastri časť Kráľovce
na umiestnenie žumpy pre rodinný
dom.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 15/2019
A/ OZ : 1. schvaľuje

a) prenájom 8 m2 z obecného majetku na umiestnenie žumpy pre rodinný
dom č. 66, z obecnej parcely č. 2608/1
2. ukladá OcÚ a) vyhotoviť a uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorá bude podkladom pre vyrúbenie úhrady nájomného pre každý rok

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0

2/4

Bod č. 4 Obvody poslancov. Informoval predsedajúci. Úseky boli rozdelené spôsobom, že poslankyni p. Miroslave Balkovej a p. Alene Petrášovej ostávajú totožné s obvodmi, ako mali v minulom
období s malými úpravami. Poslanec p. Jozef Olšiak má úsek po Ing. Olšiakovi, ktorý mal
v predchádzajúcom období. Poslankyňa p. Ing. Darina Forgáčová má úsek po predchádzajúcom poslancovi Zdenkovi Šilleovi a Ján Petráš tiež po predchádzajúcom poslancovi Ing. Petrovi Novákovi.
Následne im odovzdal rozdelenie úsekov v papierovej podobe. Ďalej uviedol, že každá domácnosť
bude informovaná listom o rozdelení úsekov ako aj s ostatnými informáciami so strany obce.
V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 16/2019
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce o rozdelení úsekov pre poslancov OZ
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Informácie starostu obce.
a) Informoval, že obec sa zapojila do projektu “Poklady pod sitnianskych truhlíc “ Piaty občania
s prezentáciou ľudového zvyku „Chodenie s hviezdou „. Jeden z nich aj ako model prezentácie
krojov podľa rôznych období a príležitostí. Prezentácie by mali byť ešte dve.
b) 10.08.2019 bola prvá prezentácia na PDH v Prenčove v rámci samostatného bloku.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 17/2019
A/ OZ :

1. berie na vedomie: informácie starostu

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 6 Diskusia – Rôzne
- poslanec J. Olšiak poukázal na preverenie možnosti u SPF o vyčistenie cesty v časti Dielec a Za potok ako prístupovú na Kováčov vrch a Jalšového z hľadiska možnej turistiky a cykloturistiky
- poslanec J. Petráš – informačné tabule pri autobusovej zastávke navrhuje obnoviť, nakoľko text postupne pôsobením času a poveternostnými podmienkami nie je čitateľný .
- poslankyňa Balková, znovu poukázala na potrebu lepšie riešiť odtokovú vodu pri prívalových dažďoch, hlavne od cintorína v časti Kráľovce a od poľnohospodárskych stredísk v obidvoch častiach
obce ako aj stav hnojiska v časti pri Pivničkách
- starosta sa vyjadril postupne k príspevkom poslancov. Vyjadril tiež názor, že s prezentovanými ná
vrhmi riešení potrieb sa v budúcnosti musíme vážnejšie zaoberať, hlavne s odtokmi prívalových vôd.
Nepôjde to však bez finančných investícií ( preto pre budúci rok zaradíme túto potrebu vo finančnom
vyjadrení. (báger) Navrhol aby obec usporiadala na budúci rok PDH v obci. Následne sa poslanci
zhodli aj na dátume konania, ktorý stanovili na 18.07.2020.Potrebné je ešte mať tému podujatia. OZ
prijalo:
UZNESENIE č. 18/2019
A/ OZ :

1. berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov a starostu v bode Diskusia- Rôz
ne
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2. doporučuje : poslancom schváliť pri príprave rozpočtu a starostovi rozpočtovať
finančné krytie na úpravu odtokových rigolov a výrobu nových
informačných tabúľ (4 ks)
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 : 23.08.2019

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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