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

 

 

Číslo: 4/ 2020  Kráľovce - Krnišov dňa  23.10.2020   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  23.  októbra 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: ................................................................................................................................. 

                             Arvajová Ľubica, Ing., Hámorský Pavel 

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 zasad-

nutie 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. Alena Petrášová                                                                 p. Ján Petráš 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 
1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Prerokovanie Výzvy MF SR k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci 
3. Príprava rozpočtu na r. 2021   
4. Informácie starostu 
5. Diskusia - rôzne 
6. Záver 
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        Štvrté  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. 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 : 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 11 až 15.  

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

plnia. Uznesenia 11,12,13 vyplývajú z textu .Uznesenie č. 14 je naplnené. Uznesenie č.15 tiež 

         

        Bod č.  3   Prerokovanie Výzvy MF SR k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci. Pred-

sedajúci informoval poslancov o výzve MF SR k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci z dôvodu 

výpadku podielových daní. Zoznam obcí s vyčíslením čiastky zverejnilo MF SR. Naša obec má mož-

nosť žiadať čiastku 1.926.- €. Pred podaním žiadosti cez systém Rissam je potrebné v OZ schváliť 

finančnú výpomoc.  Splácanie bude odložené na roky 2024, 2025, 2026, 2027 na štyri rovnaké splát-

ky. V prípade priaznivého vývoja v ekonomike štáte sa môže výpomoc zmeniť na nenávratnú. Do po-

ručuje OZ prijať a schváliť návratnú finančnú výpomoc NF SR. Poslanci v diskusii nemali pripomie-

nok. OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 16/2020 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje : prijatie návratne finančnej výpomoci z MF SR vo výške 1.926.- €. 

 

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

        Bod č.  4   Príprava rozpočtu na r. 2021.  Predsedujúci uviedol, že rozpočet obce má zahŕňať 

všetky finančné čiastky na základný chod obce, ktoré sa opakujú. Ďalšie zdroje navrhuje, ako po iné 

roky, použiť na rozvoj obce. Uviedol nasledovné: 

 Navýšenie čiastky za prepravu KO na skládku do Sikenice čo je naviac 160 km mesačne a to je 

potrebné zakalkulovať do výšky poplatku za KO pre rok 2021 

 Dokončenie fasády obecného humna s vysprávkovaním zárubní nových dvier, oprava stropu 

miestnosti skladu 2.200.- € 

 Protipovodňové opatrenia – betonáž čiel priepustov v časti Kráľovce – cesta na starý cintorín – 

1.500.- € 

 Oprava troch komínov  a atiky na kuchynke v časti Kráľovce KD – 1.500.-€ 

 Rekonštrukcia kuchynky OcÚ – podlaha , linka vybavenie – 1.500.- € 

 Vymaľovanie kancelárie OcÚ, nákup nových 6 ks stoličiek a pece. 1.100.- € 

 Chodník cintorín ak sa bude realizovať – účasť obce je 9.505.- € 

 Obnovenie informačných tabúľ pri zástavke – 400.- € 

 Oprava zostáv na detskom ihrisku, pieskovisko – 1.000.- € 

 Ochranné nátery, detské ihrisko – 500.- € 

 Nátery stĺpov MR a strechy studne pod dáškom – 300.- € 

 Oprava fasády zvonice – 1.800.- € 
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 Poslanci v diskusii sa vyjadrovali o potrebe investícii do opráv obecného majetku. Ďalšie  pripomien-

ky nevzniesli . OZ prijalo    
 
 

 UZNESENIE č. 17/2020 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informácie starostu o potrebe finančných investícií do uvedeného  

                                                   obecného majetku  

              2.  do poručuje starostovi obce a ekonómke : zapracovať finančné čiastky do návrhu roz- 

                                                                                           počtu obce pre rok 2021 

               

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

 

     Bod č.  5   Informácie starostu obce.  

 

a) Informoval o zasadnutí krízového štábu obce. Konalo sa 02.10.2020. Predmetom bolo prehod-

notenie pandémie COVID 19 v obci. Zabezpečenie potrieb občanov. Štáb konštatoval, že sa 

v obci dodržiavajú všetky platné nariadenia vydané vládou, hlavným hygienikom MZ SR.  

b) Uviedol, že upozornil p. Molnára na parkovanie kamióna na nevhodnom mieste – križovatke. 

Usmernil ho, aby parkoval na asfaltovom priestranstve pre domom č. 90. Tiež ho požiadal, aby 

vytlačil skutočné hodiny parkovania na verejnom priestranstve. Toto bude spoplatnené  

v zmysle platného VZN obce za používanie verejných priestranstiev uviedol. V opačnom prí-

pade mu bude vyrubená čiastka stanovená obcou 

c) Informoval, že p. Babiak zaplatil poplatky za r. 2019 – podľa VZN - daň z ubytovania 

d) Starosta predložil žiadosť p. Mišurovica o kúpu 16 m2 z parcely č. 1565/1 vo vlastníctve obce 

v časti Pivničky. Dôvodom je vysporiadanie stavby chatky, ktorej časť je na obecnej parcele  

OZ prijalo: 

e) Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie ku kúpe osobného vozidla Fabia Combi :  Škoda Fe-

lícia je nepojazdná z dôvodu potrebnej investície do výmeny tesnenia pod hlavou. Predstavuje 

to už neefektívne finančné investície, vzhľadom na trhovú hodnotu vozidla. Do poručuje nákup 

uvedeného vozidla v cene 2.500 až 3.000. -€, aby bolo v technickom stave bez potrebných in-

vestícii. Finančné možnosti obce sú pre túto sumu priaznivé a boli konzultované s ekonómkou 

obce 

 

UZNESENIE č. 18/2020 

 

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

              2. schvaľuje : a) predaj 16 m2 z parcely 1565/1, kat. územie Kráľovce, vo vlastníctve  

                                          Obce,  p. Mišurovicovi 

                                       b) kúpu osobného vozidla Fabia Combi pre potreby obce v sume  

                                           2.500-3.000.- € 

  

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

 

 

Bod  č.  6  Diskusia - Rôzne 

 

1. Poslankyňa Miroslava Balková – poukázala na znečisťovanie obecnej cesty smer Pivničky uží-

vateľom cesty AGO HN. Hlavne v období dažďov tečie močovka po ceste. Do poručuje, aby 

zo strany obce bol zaslaný list, kde by sa mal podnikateľský subjekt požiadať o nápravu, tak 

aby k znečisťovaniu nedochádzalo 
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2. Starosta odpovedal, že doposiaľ boli upozorňovaný ústne. Boli im zaslané fotografie 

o znečistení močovkou a vyzvaný o nápravu. Čiastočne to riešili 

 

 

UZNESENIE  č.  19/2020 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:   OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie – list AGRO HN 

                                                 

                                                                                                                                    

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 : Ing. Ľubica Arvajová 

Dňa: 23. októbra 2020 
 
 
 
 

 Ľubomír Slančík 

    starosta obce 

 
 

 

 
 
 


