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

 

 

Číslo: 2/ 2021  Kráľovce - Krnišov dňa  11.06.2021   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  11.  júna 2021   

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 , Mgr. Remiarová           

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 

                    Alena Petrášová  Ján Petráš 

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

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení 
2. Informácia o projektoch v obci 
3. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2020 
4. Schválenie záverečného účtu za r. 2020   
5. Informácie starostu 
6. Diskusia - rôzne 
7. 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 štyria   poslanci. Poslanec Jozef Olšiak sa ospravedlnil  

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

Overovateľmi zápisnice menoval poslankyne p. Alenu Petrášovú a p. Jána Petráša  

 

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 pos-

lancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 1 až 5.  Násled-

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

Poslanci k tomuto bodu nemali pripomienky 

 

        Bod č. 2  Informácia o projektoch v obci. Predkladal starosta obce. Uviedol, že projekt chodník 

cintoríne s úpravou verejného priestranstva sa odďaľuje z dôvodu nestabilizovania financií, ako aj 

personálneho zabezpečenia v PPA. Domáce plánované drobné projekty – opravy obecného majetku. 

Napr. obloženia sokla na KD v časti Kráľovce, tiež aj oprava komínov sa plnia. V diskusii poslanci 

nemali pripomienok. OZ prijalo :   
 

 UZNESENIE č. 6/2021 

 

A/ OZ : 1.  berie na vedomie : informáciu o projektoch v obci. 

               

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

 

        Bod č.  3  Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2020. 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 a boli s ňou obozná-

mení poslanci. Poslanci v diskusii nemali pripomienok. OZ prijalo:    
 
 

 UZNESENIE č. 7/2021 

 

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

                                                   niu obce 

               

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

        Bod č.  4    Schválenie záverečného účtu za r. 2020  Predkladala Ing. Arvajová. Uviedla, že sprá-

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

lanci boli so záverečným účtom oboznámení. V diskusii nevzniesli pripomienky OZ prijalo:    
 
 

 UZNESENIE č. 8/2021 

 

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

               

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

     

      a)  Oboznámil poslancov, že súčasťou projektov rekonštrukcie troch mostov  v katastrálnom území 

           obce je nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve na prenájom pozemkov vo vlastníctve ob- 

           ce, potrebných pri rekonštrukcii.. Preto ich návrhy je potrebné schváliť v OZ 

      b)  Stanovenie konečnej sumy za prenájom pozemkov p. Hámorskému sa určí po znova prezretí 

            pozemkov poslancami. 

      c)  Zúčastnil sa zasadnutia RZMO 16.6-17.6.2021 v Dudinciach. Krátko informoval o jeho priebe- 

           hu. Hosťom bol  p. Tréger predseda ZMOS 

 

    UZNESENIE č. 9/2021 

 

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

             2.  ukladá OcÚ : a) zabezpečiť za účasti poslancov prezretie pozemkov vo vlastníctve 

                                              obce toho času v užívaní p. Hámorským. Účel stanovenia ročnej  

                                              ceny                                            

                                           b)  zabezpečiť účasť p. Hámorského 

              

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

 

        Bod  č.  6  Diskusia - Rôzne 

         

        1. Prítomná p. Mgr. Remiarová prišla s návrhom na zámenu pozemkov pri dome č. 45 v jej vlast- 

            níctve za pozemok na konci dediny vo vlastníctve obce. Na pozemku pri dome č. 45 navrhuje 

            zriadiť sad A. Kmeťa. Tiež uviedla, že je založené združenie pre tento účel. 

         2. Poslankyňa Balková, ale aj ostatní poslanci boli toho názoru, aby všetky aktivity okolo založe- 

             nia sadu riadilo a vykonávali ich členovia združenia, keďže pozemok je vo vlastníctve p . Re- 

             miarovej.P. Balková sa pýtala na stav úhrad za ubytovanie na chate Anka. Predsedajúci – sta- 

             rosta obce jej odpovedal, že obidva roky 2019 a 2020 sú skontrolované v knihe ubytovaných 

             a poplatok je zaplatený 

         3. Poslankyňa Ing. Forgáčová navrhla urobiť spoločnú akciu hlavne rodičov s deťmi zameranú 

             na životné prostredie v extraviláne obce smerom na Tepličky. Pre zúčastnené deti urobiť 

1.              súťaže a nakoniec posedenie pri guľáši. OZ prijalo: 

 

UZNESENIE  č.  15/2020 

 

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

                                                              Diskusia- Rôzne  

                       2.   ukladá:   OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie v spolupráci s poslancami  

                                              a členmi kultúrnej komisie 

                                                                                                                                                                                

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: 11. júna 2021 

                      Ľubomír Slančík 

    starosta obce 

   
 
 


