OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 5/ 2020

Kráľovce - Krnišov dňa 11.12.2020

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11. decembra 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: .................................................................................................................................
Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce
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 .... poslancov, 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. Jozef Olšiak
p. Alena Petrášová
1. ...........................................................................
2. .........................................................................
PROGRAM:
Plánované body :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Aktualizácia rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Stanovisko kontrolórky k rozpočtu na r. 2021-23
Návrh rozpočtu obce pre rok 2021-23
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-doplnok
Informácie starostu
Diskusia - rôzne
Záver

Piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvoril privítaním prítomných poslancov a ostatných prítomných, starosta obce Ľubomír Slančík ( ďalej len predsedajúci ). Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní piaty poslanci. Odporučil OZ
aby do programu bolo zaradený aj doplnok k platnému VZN obce o miestnych poplatkoch za uloženie KO. Samotná účinnosť bude až po 30 dňoch, nakoľko nebol vyvesený z dôvodu, že aktuálne
info pre obec sme získali len teraz. Za zapisovateľku určil p. Ing. Ľubicu Arvajovú, kontrolórku
obce.
Overovateľmi zápisnice menoval poslancov, p. Alenu Petrášovú a 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 16,17,18 a
19. Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne
plnia.
Uznesenie č.16 – prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 1.926,00 € je naplnené. Finančné
prostriedky sú na účte obce. Uznesenie č. 17 schválilo zapracovať finančné čiastky potrebné na opravu
a údržbu obecného majetku do rozpočtu obce pre rok 2021.Uznesenie č. 18. Naplnené. Informácie
starostu a nákup vozidla Fabia Combi. Uznesenie č. 19 naplnené.
Bod č. 2 Aktualizácia rozpočtu - rozpočtové opatrenie predkladal predsedajúci. V úvode
uviedol dôvod zaradenia bodu do programu. Návrh elektronicky poslala p . Mgr.. Kalinová, konateľka
spoločnosti Livet s.r.o., ktorá zároveň aj spracováva účtovníctvo. Rozpočtové opatrenie sa vykonáva
z dôvodu prekročenia resp. šetrenia finančných prostriedkov na jednotlivých kapitolách v rozpočte,
z objektívnych dôvodov. V predloženom návrhu rozobrala jednotlivé zmeny vo výdajovej resp. príjmovej časti. Zabezpečiť súlad naplánovaného čerpania je nutné pre dodržanie platných zákonov
a pravidiel v tejto oblasti a tak predísť prípadným sankciám so strany kontrolných orgánov. Taktiež
zdôraznila, že konečnú aktualizáciu, bude možné previesť po ukončení fiškálneho roka, keď budú
známe a zaúčtované všetky účtovné doklady za rok 2020.
Aktualizácia zohľadňuje návrh starostu na výšku odmeny , členov kultúrnej komisie a poslancov
nad rámec odmien za zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh zohľadňuje ich výšku smerom dole
z dôvodu pandemickej situácie od marca r. 2020. Poslanci súhlasili s navrhovanou výškou odmien
tak ako navrhol starosta obce. OZ prijalo : Poslanci v diskusii nemali pripomienok. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 20/2020
A/ OZ : 1. schvaľuje: aktualizáciu rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Kalinovej a v návrhu starostu obce

predložené v návrhu p. Mgr.

Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2020. . Stanovisko predkladala p.
Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce. Stanovisko, sa opiera o povinnosť zo zákona
369/1990 z. z. v znení neskorších zmien. V zhrnutí kontrolórka konštatovala že návrh rozpočtu na
rok 2021. 2022 a 2023 (len informatívne), je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi
– zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tiež zohľadňuje
ustanovenia zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku ako aj zákona 564/2004
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Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ostatných právnych noriem.
Ďalej konštatovala, že rozpočet bol spracovaný v súlade s VZN a internými smernicami obce a bol
verejne sprístupnený v obci obvyklým spôsobom. Na základe uvedených skutočností do poručuje OZ
schváliť rozpočet na r. 2021 v takom znení ako bol navrhnutý. V diskusii k tomuto bodu nemali poslanci pripomienky. OZ k tomuto bodu prijalo :
UZNESENIE č. 21/2020
OZ : A/ berie na vedomie: Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre r. 2021
Bod č. 4 Rozpočet obce pre rok 2021.
Návrh predložila p . Ing. Ľubica Arvajová, hlavná kontrolórka obce. Spracovala ho Mgr. Kalinová zo spoločnosti Livet s.r.o., ktorá spracováva účtovníctvo .V návrhu rozobrala príjmovú časť,
ktorú tvoria hlavne opakujúce sa príjmy z podielových daní z príjmu fyzických osôb. Ich výška bola
zverejnená v štátnom rozpočte. Návrh zahŕňa ďalšie položky tvoriace príjmovú časť. DZN, miestne
dane a poplatky a ost. Vo výdajovej časti sú uvedené položky na zabezpečenie potrieb obce do výšky
vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet zohľadňuje položky vyplývajúce z rokovania OZ 23.10.2020 – uznesenie č. 17, ako aj ďalšie pravidelne sa opakujúce položky. Predsedajúci k bodu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienky.
OZ k tomuto bodu prijalo:
UZNESENIE č. 22/2020
OZ : A/ schvaľuje: 1. Rozpočet obce pre rok 2020
Hlasovanie : Za :5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2021 – doplnok.
Poplatok sa navrhuje zvýšiť z 14 € na 16 €, Ďalej sa VZN dopĺňa o § 81 odst.8 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a to, že každá domácnosť uzavrie dohodu s obcou o domácom kompostovaní. Preto nebude potrebné vzhľadom na zhodnotenie BRKO (Biologicky rozložiteľný komunálny odpad)
v domácnostiach likvidovať ho spôsobom - autorizovanou fy. Znamenalo by to ďalšie navýšenie poplatku. Zbierať sa bude len upotrebený olej z kuchyne.
Hlavným dôvodom navýšenia je už avizovaný rast nákladov na prepravu KO vozidlom združenia
HONT na skládku do Sikenice. Vzdialená je cca 40 km. Spolu jeden vývoz 80 km. Mesačne 2 vývozy
160 km. Poslanci v diskusii nevzniesli pripomienky.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 23/2020
OZ : A/ schvaľuje: a) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021 – doplnok. Poplatok 16 € na osobu s TP v obci.
b) podľa §-u 81 odst.8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, každá domácnosť
uzavrie dohodu s obcou o domácom kompostovaní
B/ ukladá : Obecnému úradu vyhotoviť a doručiť každej domácnosti Dohodu o domácom
kompostovaní s vysvetlením dôvodu – Termín do konca roku 2020
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Hlasovanie : Za :5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 9 Informácie starostu obce.
a) Informoval s SOBD (Sčítanie občanov, bytov a domov).Termín ukončenia sčítania bytov a domov
je do 31.12.2020. V marci nasleduje sčítanie obyvateľov k dátumu 31.12.2020 – 01.01.2021. Najprv
spôsobom samo sčítania cez on-line formuláre. Následne podľa usmernení ŠÚ SR, asistentmi
sčítania
b) OcÚ pracuje na vyhotovení nájomnej zmluvy na pozemky užívané p. Pavlom Hámorským v zmysle
už prejednávaných vecí.
c) Navrhol, aby v tejto pandemickej dobe v súvislosti s COVID 19 boli namiesto pravidelného stretnutia s dôchodcami nad 60 rokov veku, im doručené balíčky s vitamínmi podporujúcimi ich ochranu
zdravia, v hodnote 10-12 € na osobu.
d) Krízový štáb obce zasadal 21.11.2020. Opätovne konštatoval, že pandemická situácia v obci je zatiaľ priaznivá. Nebol zaznamenaný pozitívny prípad na COVID 19. Občania platné nariadenia a
pokyny hlavného hygienika dodržiavajú. V diskusii poslanci nemali pripomienok.
e) Ďalej uviedol, že dňa 9.12.2020 bola na OcÚ doručená žiadosť od Ing. Ivana Sudru, Devičie 116
o odkúpenie časti parcely z parcely 2608/1 vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov v katastri Kráľovce evidovanej na LV 202. Jedná sa cca o 127 m2. Po schválení bude vyhotovený geometrický
plán k zápisu na kataster. Dôvodom je reálne užívanie žiadateľom ako aj skutočnosť, že sa jedná
o vysporiadanie predmetného pozemku za účelom úpravy existujúceho hnojiska na parcele ako aj
okolitého priestoru.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 24/2020
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
2. ukladá : OcÚ doručiť občanom nad 60 r. veku balíčky s vitamínmi
Termín :do Vianočných sviatkov
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia – Rôzne
- starosta sa vyjadril, že pre efektívnosť vykonania úloh OcÚ budú s rozhodnutiami DZN a rozhodnutiami poplatkami za KO doručené do domácnosti dohody o domácom kompostovaní a nástenné
kalendáre
- poslankyňa M. Balková, predsedníčka kultúrnej komisie navrhla aby tradičné Mikulášske balíčky pre
deti v hodnote cca 10 €, boli deťom odovzdané za dodržania príslušných opatrení „Mikulášom“ na
vše športovom ihrisku, alebo doručené domov. OZ prijalo
UZNESENIE č. 25/2020
A/ OZ : 1. berie na vedomie: diskusné príspevky v bode rôzne
2. ukladá OcÚ : zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie
Hlasovanie : Za : 5, proti : 0, zdržal sa : 0
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Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom za prácu v roku 2020 poželal príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a rokovanie ukončil.
Zapísal : Ing. Ľubica Arvajová
Dňa : 11.12.2020

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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