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

 

 

Číslo: 5/ 2019  Kráľovce - Krnišov dňa  18.10.2019   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  18. októbra 2019    

v kancelárii OcÚ.  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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 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. Darina Forgáčová, Ing...................................................   2. Jozef Olšiak...................................................... 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Informácia o stave projektu „ Rekonštrukcia strechy obecného humna“ 
3. Príprava rozpočtu na r. 2020 
4. Podsitnianske dni hojnosti 2020 
5. Informácie starostu 
6. Rôzne 
7. Záver 
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         Piate  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  všetci piaty   poslanci.  Za 

zapisovateľku určil p. Miroslavu Balkovú. 

 Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Darinu Forgáčovú, Ing. a p. Jozefa Olšiaka.  

 

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 14 až 18.    

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

plnia. 

 

      Bod č.  2   Rekonštrukcia krovu obecnej budovy. Predkladal predsedajúci. Informoval 

o príprave začatia prác na rekonštrukcii strechy obecnej budovy - humna. Pracovníci na VPP premies-

tnili techniku a drevo pod prístrešky. 14 – 15.10 sa za počalo  s  rozoberaním krovu a krytiny svojpo-

mocne. Postupne by mala víťazná fy vo VO realizovať tesárske práce so zabetónovaním obvodového 

venca. Po 3 týždňoch zrenia betónu sa bude pokračovať s uložením samotného krovu. V diskusii pos-

lanci nemali pripomienok. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 19/2019 

 

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

                                                    budovy – humna 

 

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

 

     Bod č.   3  Príprava rozpočtu na r. 2020. V úvode predsedajúci pripomenul, že každoročne  

v októbri sa pripravuje rozpočet obce na nadchádzajúci rok tak aby zohľadňoval  finančné krytie na 

plánované akcie a základný chod samosprávy obce. Poslanci  svojím návrhmi môžu sa zúčastňovať na 

tvorbe rozpočtu.  Z diskusie vyplynulo rozpočtovať mimo spomenutého základného krytia chodu 

miestnej samosprávy nasledovné : 
 

 Regulácia prítokových vôd v časti Kráľovce a Krnišov – 2500.- € 

 Podsitnianske dni hojnosti                                               - 1800.- € 

 Nátery a oprava detského  ihriska                                   -    500.- € 

 Obecný dom – dokončenie čelných okien v štíte            -    500.- € 

 Príprava projektu – chodník v miestnom cintoríne         -   1000.- € 

 

V prípade nevyčerpaných finančných zdrojov tieto sa môžu rozpočtovým opatrením použiť 

operatívne na realizáciu úprav verejných priestranstiev v obci. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 20/2019 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje : zaradenie navrhovaných položiek do tvorby rozpočtu na rok 2020 

 

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0  
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Bod č.  4   Podsitnianske dni hojnosti 2020. K bodu informoval predsedajúci. Vzhľadom k tomu, že 

posledné PDH sa konali v obci v r. 2016 je potrebné uskutočniť tieto v r. 2020. Termín konania sa 

určil na minulom zasadnutí 18.7.2020 v sobotu. Následne do poručuje postupne sa zaoberať s ich prí-

pravami. Téma by mala byť návrat k tradíciám, alebo život na dedine kedysi a dnes. V diskusii zazneli 

návrhy poslancov osloviť FS Dobrona, FS Vartášik staršia zložka, FS Baďančianka s heligonkárom 

Kukom. Je zabezpečená Dj. Maťa, Martina Murínová. Pódium a ozvučenie Stanislav Repický. Ostatné 

náležitosti sa budú postupne dotvárať a bude vytvorený kompletný scenár PDH. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 21/2019 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informácie z bodu 4 – Podsitnianske dni hojnosti  2020 

 

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

 

 

     Bod  č.  5  Informácie starostu obce.  

 

a) Oboznámil poslancov s výberom daní pre r- 2019 

b) Informoval, že obec v rámci projektu “Poklady pod Sitnianskych truhlíc “ sa zúčastňuje zajtra 

19. októbra na ďalšej prezentácii v Banskej Štiavnici. Pripravuje sa posledná prezentácia 

16.11.2019 v Bratislave Dúbravke  . Reprezentujú nás 4-5 občania. 

c) 30.9.2019 sa s JDS MO Kráľovce-Krnišov zúčastnil recipročnej návštevy u partnerskej JDS 

MO Štiavnické Bane 

d) 10 októbra sa zúčastnil prezentácie a stretnutia s predstaviteľmi BBSK v kine Mier Krupina. 

Mal diskusný príspevok v ohľade cesty Kráľovce-Krnišov-Devičie 

 

 

OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  22/2019 

 

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

                                                                                                                                    

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

 

      Bod  č.  6  Diskusia – Rôzne 

 

- poslankyňa Balková, poukázala na potrebu stanoviť si termíny na akcie, ktoré pravidelne organizu – 

  jeme. „ Predvianočná atmosféra „ a stretnutie s občanmi nad 60 r. veku. Navrhla termín prvého podu- 

  jatia 7. decembra a druhého 28.12.2019. 

- poslanec Petráš sa opýtal na stav preverenia reklamných tabúľ obce pri autobusovej zástavke 

- starosta pripomenul aj akcie Spoločné uvítanie Nového roka ako aj „Stolnotenisový turnaj o pohár  

   starostu obce“ Do poručil sa s tým zaoberať na zasadnutí OZ 13.12.2019. Odpovedal poslancovi  

   Petrášovi. 

 

OZ    prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  23/2019 

 

       A/ OZ  :      1.  berie na vedomie:  diskusné príspevky poslancov a starostu v bode  

                                                                Diskusia- Rôzne 
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     Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0 
 

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

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal : Miroslava Balková            uznesenia podpísal  

Dňa : 18.10.2019                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                           Ľubomír Slančík                                                                                       
 


