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

 

 

Číslo: 2/ 2020  Kráľovce - Krnišov dňa  29.05.2020   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  29.  mája 2020   

v zasadačke 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: ................................................................................................................................. 

  

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 

 Jozef Olšiak                                                                                Ján Petráš 

1. ...........................................................................                 2. ......................................................................... 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Informácia o stave projektov podaných obcou 
3. Informácia krízového štábu obce  
4. Informácie starostu 
5. Rôzne 
6. Záver 
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         Druhé  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prí-

tomných poslancov, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predsedajúci ). Konštatoval, že OZ 

je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní  všetci piaty   poslanci.  Za zapisovateľku určil p. Miro-

slavu Balkovú. 

 Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Jozefa Olšiaka a p. Jána Petráša.  

 

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 pos-

lancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 1 až 6.    Ná-

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

Zasadnutia OZ nebudú podľa schválených termínov, ale priebežne do troch mesiacov od uplynutia 

posledného (Covid 19). Rozpočtové opatrenie sa bude napĺňať aj keď podielové dane sú kráte-

né.(dokončenie vrát a dverí na obecnom humne) Projekt z MAS Zlatá cesta „Úprava verejného prie-

stranstva a vybudovanie chodníka v cintoríne“ pokračuje resp. sa napĺňa tak aby bol podaný 

v stanovenom termíne do 30.4.2020. Konanie PDH tak ako boli naplánované sa zrušili z dôvodu opat-

rení pandémie Covid 19. P. Hámorský zatiaľ nenaplnil požiadavky zo strany obce. Zdôvodňoval to 

tým že, geodeti s ktorými jednal mu zatiaľ neprišli. Všetko by mal postupne riešiť už v tomto období. 

 

      Bod  č.  2   Informácia o stave projektov podaných obcou. Predsedajúci informoval o podaných 

troch projektoch a ich stave. Projekt na VÚC – PDH v obci bol zrušený plošne pre všetky obce v kraji 

k vôli opatreniam Covid 19 (podujatia takéhoto charakteru sa nemôžu konať ) Do 31.03.2020 bol po-

daný projekt na MF SR o dotáciu na opravu 6 komínov na obecných budovách vo výške 10.500.- €. 

Projekt „Úprava verejného priestranstva a vybudovanie chodníka v cintoríne“ bol podaný v stanovenej 

lehote 30.4.2020 na sumu 17.589,60 €. Celková hodnota vo finančnom vyjadrení po VO je 27.095,1 € 

Spoluúčasť obce 9.505,60 €. Poslanci v diskusii nevzniesli pripomienky. OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 7/2020 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informácie o stave projektov podaných obcou 

               

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

 

     Bod č.  3   Informácia krízového štábu obce  - predkladal predsedajúci. Uviedol, že zasadal je-

denkrát v zložení Ľubomír Slančík – predseda, Miroslava Balková – podpredseda, Alena Petrášová 

a Ing. Darina Forgáčová ako členky. Zasadal z dôvodu Covid 19 na verejnom priestranstve. Prehodno-

til situáciu v obci. Občania sú informovaní o opatreniach, ktoré postupne vydáva krízový štáb SR 

a hlavný hygienik. Občania nevzniesli požiadavky týkajúce sa zásobovania liekmi, potravinami a pod. 

Poslanci v diskusii nevzniesli pripomienky. OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 8/2020 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informáciu krízového štábu obce 

               

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0  
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     Bod č.  4   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v r. 2020 a 2021. Za počne sa od 1.6.2020 

a končí 12.3.2021.Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie je dátum 31.12.2020. Po úspešnom 

absolvovaní testov k SODB má certifikát a stal sa oprávnenou osobou pre sčítanie v obci Krá-

ľovce-Krnišov  

b) Informoval o účasti na VZ združenia HONT, kde obec je jeden z 13-tych akcionárov. Skládko-

vanie KO sa končí septembrom 2020, kedy sa musí skládka uzavrieť. Riešenie na jeden rok je, 

že spoločnosť bude zabezpečovať odvoz na skládku KO v Sikenici. Bude to, ale navýšenie 

o dopravu a tým aj pre obyvateľov obcí. 

V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 9/2020 

 

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

 

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

 

 

     Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 

 

1. Poslankyňa Miroslava Balková – poukázala na prevalený kus potrubia štvorcového profilu 

v časti Kráľovce na Prievorinách 

2. Starosta obce informoval, že má prísľub od Ing. Sudru. Panel sa odstráni, keď mu príde techni-

ka (žeriav a auto na odvoz jeho panelov uskladnených na obecnom priestranstve. 

3. Poslankyňa Darina Forgáčová Ing. odporučila aby za účelom čistoty a zdravého životného pro-

stredia v extraviláne obce sa uskutočnila brigáda na zber odpadu. Navrhla termín 13 alebo 

20.6.2020 na trase Obec -Tepličlky OZ. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  10/2019 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:   OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie 

                                                 

                                                                                                                                    

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

 

 

Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a aktívny prístup.  

Rokovanie OZ ukončil. 
 
 

Zapísala : Miroslava Balková 

Dňa:29. mája 2020 
 
 

 Ľubomír Slančík 

    starosta obce 


