OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 2/ 2017

Kráľovce - Krnišov dňa 21.04.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.

apríla

2017

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

ospravedlnený
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................
prítomný
Peter Novák, Ing.....................................................................................
ospravedlnený
Ján Olšiak, Ing. .....................................................................................
prítomná
Alena Petrášová .....................................................................................
prítomný
Zdenko Šille ...........................................................................................
M. Balková, Ing. J. Olšiak
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................
Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
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
Alena Petrášová
Zdenko Šille
1. .................................................................................. 2. .................................................................................
PROGRAM:
Plánované body :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľovce-Krnišov
Realizácia projektov - prehodnotenie
Informácie starostu
Diskusia - Rôzne
Záver

Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním
prítomných poslancov, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predsedajúci ). Konštatoval, že
OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní traja poslanci. Ospravedlnili sa poslanci Miroslava
Balková a Ing. Olšiak. Za zapisovateľa určil p. Ing. Nováka . Overovateľmi zápisnice menoval
poslancov p. Alenu Petrášovú a p. Zdenka Šilleho.
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. Boli prijaté uznesenia 1, 2, 3, 4, 5.
Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne
plnia. Poslanci nemali pripomienok.
Bod č. 2 Komunitný plán sociálnych služieb. Predkladal predsedajúci. V úvode uviedol dôvody
schvaľovania komunitného plánu na programovacie obdobie 2017 - 2020. Cieľom je plánovať rozsah a
efektivitu poskytovaných sociálnych služieb v obci s prihliadnutím na jej špecifiká a potreby občanov.
Tým aj adresnejšie a hospodárnejšie využívať financie z obecného rozpočtu. Poslanci v diskusii nemali
pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 6/2017
A/ OZ : 1. schvaľuje: Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľovce-Krnišov na programovacie
obdobie 2017 -2020
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Realizácia projektov prehodnotenie. Predsedajúci v úvode poukázal na riziko použiť
finančné prostriedky z rozpočtu obce na projektovú dokumentáciu( 3.500 – 4500 .- €) keď nie je záruka
priechodnosti projektu z dôvodu nastavených kritérií hodnotenia predmetných stavieb, hlavne ak
nespĺňajú požadovanú energetickú triedu. V tomto roku by sme sa mali hlavne zamerať na realizáciu
podporeného projektu z Programu obnovy dediny – „Skvalitnenie separovaného zberu odpadu“ na,
ktorú obec dostal dotáciu 5.000.- € a na projekt z vlastných zdrojov „Rekonštrukcia regulovaných
potokov v obci“ uviedol predsedajúci. Potom k bodu otvoril diskusiu. Poslanci sa súhlasne vyjadrili
k takémuto postupu. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 7/2017
A/ OZ : 1. schvaľuje: prehodnotenie realizácie projektov
a) Realizovať projekt „Skvalitnenie separovaného zberu odpadu“
b) Realizovať projekt „Rekonštrukcia regulovaných potokov v obci“
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Informácie starostu obce.
a) Vysoko hodnotil spoločne zorganizovaný „Fašiangový večierok“
b) Informoval o pomoci obce charite, ktorá distribuovala potravinové a hygienické balíčky pre
našich sociálne odkázaných občanov
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c) Zmienil sa o začatom prieskume trhu na dodávateľa prác projektu „Rekonštrukcia regulovaných
potokov v obci“. Prvý potencionálny dodávateľ ponúkol neprijateľné cenové podmienky
d) Začalo sa VO na dodávateľa prác projektu „Skvalitnenie separovaného zberu odpadu“
prostredníctvom SoÚ v Krupine, certifikovaným pracovníkom Ing. Kempom.
e) V obci sa nainštalovalo už 5 LED svietidiel verejného osvetlenia. Splnená bola realizácia
vedenia VO po domy č. 107, 106, 105 v lokalite Tepličky s namontovaním LED svietidla.
f) Informoval o potrebe doplniť bleskozvody podľa vykonanej revíznej správy na DS a budove
OcÚ, z dôvodu zmeny predpisov v tejto oblasti. Náklad by činil 400.- €
g) Potrebné je sa spoločne zaoberať nad motívom drevorezby existujúcich kmeňov líp pred
miestnym kostolom. Plánované sú prostriedky vo výške 300.- € na jednu lipu.
h) Poukázal na potreby prípravy družstva našej obce na volejbalový turnaj na 24.06.2017. Do
poručil to poslancom Ing. Novákovi a Ing. Olšiakovi.
Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 8/2017
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia - Rôzne
-

-

Poslanec Ing. Novák do poručil vypínať VO nasledovne. Do 30.06.2017 od 22,00 hod. V čase
prázdnin do 31.08.2017 od 23,00 hod
Poslankyňa Alena Petrášová, na základe záujmu našich detí do poručila urobiť v rámci MDD
spoločný výlet s programom pre deti ku Koháryho dubu. Zároveň by sa obnovilo aj značenie.
Treba sa u jednotiť na termíne zasadnutia kultúrnej komisie.
Starosta obce oboznámil poslancov z prijatým ústnym dotazom od občana Pavla Hámorského.
Predmetom dotazu je možnosť postavenia prístrešku pre autá na verejnom priestranstve.
Poukázal na to, že obec podľa statusu je rekreačná a má vypracovanú „Architektonickú štúdiu“
podľa ktorej nie je možné takýmto spôsobom riešiť individuálne potreby jednotlivca. Tiež
v prípade schválenia, by sa takéhoto postupu mohli dožadovať aj ostatní občania. Vyzval
poslancov na vyjadrenie.
Poslanci sa jednoznačne vyjadrili za zákaz stavania prístreškov na verejných priestranstvách
obce

OZ prijalo:
UZNESENIE č. 9/2016
A/ OZ : 1. berie na vedomie: a) diskusné príspevky poslancov a starostu v bode Diskusia - Rôzne
B/ OZ 1. schvaľuje: zákaz stavania prístreškov na verejných priestranstvách obce
2. ukladá : OcÚ a) zabezpečiť vypínanie VO tak ako to bolo doporučené poslancom Ing.
Novákom
b) predsedníčke kultúrnej komisie zvolať zasadnutie za účelom prípravy
spoločného výletu v rámci MDD
c) písomne vyrozumieť P. Hámorského o zákaze stavať prístrešok na
verejnom priestranstve obce
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Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť. Rokovanie OZ
ukončil.

Zapísal : Ing. Peter Novák

Uznesenia podpísal starosta
starosta obce
Ľubomír Slančík

Dňa: 21.04.2017
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