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

 

 

Číslo: 3/ 2020  Kráľovce - Krnišov dňa  31.07.2020   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  31.  júla 2020   

v zasadačke OcÚ.  
 

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

 prítomná 

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

 ospravedlnený 

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

                                               prítomná 

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

 prítomný 

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

 Jozef Olšiak 

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

 

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

                                              Ing. Ľubica Arvajová 

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 4  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 

                     p. Miroslava Balková p. Ing. Darina Forgáčová 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Informácia o MAS Zlatá cesta 
3. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2019 
4. Schválenie záverečného účtu za r. 2019   
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, starosta obce Ľubomír Slančík, ( ďalej len predsedajúci ). Konštatoval, že OZ 

je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní štyria   poslanci. Poslanec Jozef Olšiak sa ospravedlnil  

Za zapisovateľku určil p. Ing. Ľubicu Arvajovú, hlavnú kontrolórku obce. 

Overovateľmi zápisnice menoval poslankyne p. Miroslavu Balkovú a p. Ing. Darinu Forgáčovú  

 

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 7 až 10.  

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

plnia. Uznesenia 7,9,10 vyplývajú z textu .Uznesenie č. 8 sa priebežne plní – opatrenia ku vzniknutej 

pandémii Covid 19. OcÚ a krízový štáb obce pozorne sledujú situáciu a podľa usmernení sa reaguje na 

nové opatrenia. Zasadnutia OZ nebudú podľa schválených termínov, ale priebežne do troch mesiacov 

od uplynutia posledného, a to z uvedených dôvodov. Poslanci a občania budú včas informovaní na 

úradnej tabuli obce ako aj na web stránke obce. 

 

        Bod č. 2  Informácia o MAS Zlatá cesta. Projekt „Úprava verejného priestranstva 

a vybudovanie chodníka“ v miestnom cintoríne bol včas podaný na MAS Zlatá cesta so sídlom 

v Prenčove. Postup je taký, že projekt bude hodnotený v rámci MAS a potom bude postúpený na 

ďalšie hodnotenie – PPA, uviedol starosta. K bodu otvoril diskusiu: 

 

- poslankyňa Balková mala dotaz či bude možne tohto roku začať s realizáciou projektu 

- starosta odpovedal s určitosťou, že nie. Situácia je vážna na PPA ako aj celospoločenská (Covid 19)  

  Tiež všetky kroky potrebné k schvaľovaciemu procesu sa spomaľujú. Obec je pripravená na realizá- 

   ciu projektu. OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 11/2020 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informáciu o MAS Zlatá cesta. 

               

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

 

        Bod č.  3  Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2019. Predkladala Ing. Ľubica Ar-

vajová , hlavná kontrolórka obce. Odporúča prerokovanie návrhu záverečného účtu uzatvoriť výrokom 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci v diskusii 

nemali pripomienok. OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 12/2020 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu a celoročnému hospodáre-  

                                                   niu 

               

Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0  
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        Bod č.  4    Schválenie záverečného účtu za r. 2019  Predkladala Ing. Arvajová. Uviedla, že sprá-

va je spracovaná v súlade so všetkými súvisiacimi zákonmi a predpismi. Tvorí prílohu zápisnice. Pos-

lanci v diskusii nevzniesli pripomienky OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 13/2020 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje : záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 – bez výhrad 

               

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

     Bod č.  5   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o dokončení prác na obecnom humne v zmysle schválených finančných prostried-

kov na zhotovenie nových vrát a dverí. 

b) Predložil sťažnosť p. Vaškora v ohľade vytvorenia nelegálnej cesty popri jeho dome. Ohrozuje 

mu to statiku a znepríjemňuje ho prechod vozidla hlukom a dymom. Priložil tri fotografie. Sta-

rosta  uviedol, že východiskom je pohovor s dotyčným občanom, ktorý urobil a list predsedovi 

pozemkového spoločenstva Krnišov. Predmetný pozemok je v ich vlastníctve. 

c) Predložil žiadosť p. Hámorského o predĺženie termínov vo veci zastavanej parcely a možnosť 

čiastočného riešenia veci odkúpením parcely vo vlastníctve obce KNC 2347 kat. územie Krni-

šov 

d) Starosta informoval o vykonávaní protipovodňových opatreniach. Začalo sa v časti Krnišov 

s prehlbovaním a čistením rigolov. Potom sa bude pokračovať v časti Kráľovce na ceste na sta-

rý cintorín. Práce na základe objednávky vykonáva a vykoná živnostník Tomáš Šorec zo Se-

bechlieb v cene 25 € za hodinu. 

e) Informoval, že žiadosť podaná  na MF, projekt oprava komínov na obecných budovách 

z dôvodu situácie vo verejných financiách – nebude. Náhradné riešenie je vykonať opravy živ-

nostníkom Igorom Balázsom, ktorý po obhliadke všetkých komínov dodá do dnešného konania 

OZ cenovú ponuku . Ponuka je na I. etapu opravy troch komínov na obecných budovách 

v časti Krnišov. Cena za jeden vrátene všetkých prác a materiálu je 443,85 €. Starosta preto 

odporúča OZ schváliť čiastku 1331,55 €,  aby sa práce mohli vykonať.  OZ prijalo: 

 

UZNESENIE č. 14/2020 

 

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

              2.  ukladá OcÚ : a) zabezpečiť písomné vyrozumenie predsedu pozemkové spločen-  

                                              stva Krnišov – cesta na ich pozemku 

                                           b) p. Hámorskému odpísať – OZ trvá na splnení opatrení vyplývajú 

                                               cich z listu č. 176/2020 zo dňa10.09.2020  

               3. schvaľuje :   finančnú čiastku 1331,55 € na opravu komínov . I. etapa 

  

 

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

 

 

     Bod  č.  5  Diskusia - Rôzne 

 

1. Poslankyňa Miroslava Balková – odporučila, aby bola osadená lavička pred OcÚ pre návštev-

kov Wifi pripojenia. Tiež aby bránky získané z projektu boli prevezené na vše športové ihrisko 

v časti Krnišov a mohli byť využité  
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2. Poslankyňa Darina Forgáčová Ing. odporučila aby bol koncom letných prázdnin zorganizovaný 

výlet pre deti k zaujímavým objektom – bralá na hranici katastrov Krupina a Krnišov ,spojený 

s opekačkou a v lokalite „PIVNIČKY“OZ. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  15/2020 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:   OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie 

                                                 

                                                                                                                                    

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

 

 

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

Rokovanie OZ ukončil. 
 
 

Zapísala : Ing. Ľubica Arvajová 

Dňa: 31. júla 2020 
 
 

 Ľubomír Slančík 

    starosta obce 

 
 


