OBEC KRÁĽOVCE-KRNIŠOV
Obecný úrad Kráľovce - Krnišov, 962 65 Hontianske Nemce
Číslo: 1/ 2021

Kráľovce - Krnišov dňa 12.03.2021

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. februára 2021

v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

prítomná

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Miroslava Balková..................................................................................

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

prítomný
Jozef Olšiak ...........................................................................................
ospravedlnená
Alena Petrášová .....................................................................................
ospravedlnený
Ján Petráš ..............................................................................................
Alena Petrášová, 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 3 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
Darina Forgáčová, Ing.
Miroslava Balková
1. ...........................................................................
2. .........................................................................
PROGRAM:
Plánované body :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
Schválenie plánu zasadnutí OZ na r. 2021
Informácia kontrolórky obce o spôsobe kontrolnej činnosti počas v pandémie
Aktuálne informácie krízového štábu obce
Informácie starostu
Rôzne
Záver

Prvé 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 traja poslanci. Poslankyňa
Alena Petrášová a poslanec Ján Petráš sa ospravedlnili. Za zapisovateľku určil p. Miroslavu Balkovú.
Overovateľmi zápisnice menoval poslancov p. Darinu Forgáčovú, Ing. a p. Miroslavu Balkovú.
Predsedajúci dal hlasovať o navrhovanom programe
Hlasovanie : Za : 3, 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 20 až 25.
Následne prehodnotil plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne
plnia.
Bod č. 2 Plán zasadnutí OZ na r. 2021. Predkladal predsedajúci. Dňami rokovania OZ sú
piatky, každé tri mesiace ( 4x ročne)
12. marca 2021
11. júna 2021
11. septembra 2021
10. decembra 2021
Poslanci v diskusii nemali pripomienky. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 1/2021
A/ OZ : 1. schvaľuje: Plán zasadnutí OZ na r. 2021
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 3 Informácia kontrolórky obce o spôsobe kontrolnej činnosti počas pandémie. Informácia je súčasťou zápisnice. Vychádza s prijatých pandemických opatrení v tejto oblasti.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 2/2021
A/ OZ : 1. berie na vedomie: Informácia kontrolórky obce o spôsobe kontrolnej činnosti počas
pandémie
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 4 Aktuálne informácie krízového štábu obce. Informoval predsedajúci. Konštatoval, že
občania sú oboznámení o možnostiach testovania a aj kde a kedy sa vykonávajú testy na COVID 19. Obec
v rámci pomoci občanom rozdala všetkým rúška a respirátory. Občania tiež dodržiavajú pandemické opatrenia
vyplývajúce s aktuálnych predpisov. OZ prijalo:
UZNESENIE č. 3/2021
A/ OZ : 1. berie na vedomie: Aktuálne informácie krízového štábu obce
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Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5

Informácie starostu obce.

a) Oboznámil OZ so stavom sčítania obyvateľstva v obci. K dnešnému dňu je to 52 %.
b) Požiadal OZ o schválenie odmeny v zmysle činnosti kontaktnej osoby podľa § 3 odst.1 písm.
b) Opatrenia ŠÚ SR č. 307/2020 Z.z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátneho správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov a odmene niektorých
asistentov sčítania. Schválenie podlieha len v prípade, že túto činnosť vykonáva starosta sám
čo je náš prípad, uviedol.
c) Uviedol, že aktivačné práce ÚoZ v tomto pandemickom období začali od 01.03.2021.
d) Informoval o stave výberu daní a poplatkov v obci
e) V rámci malých drobných projektov v obci – oprava komínov, omietka obecného humna dodávateľ prác p. Balazs vyhotovuje ponuky na uvedené práce
f) Projekt „ Úprava verejného priestranstva a vybudovanie chodníka“ v miestnom cintoríne čaká
na vyhodnotenie zo strany PPA.
g) Predložil žiadosť p. Mácelovej o odkúpenie parcely v intraviláne obce cca. 1000 m2
s odčlenením z parcely KNC 2350/1 podľa vyhotoveného GP, v prípade schválenia.
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 4/2021
A/ OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostu obce
2. schvaľuje : odmenu v zmysle činnosti kontaktnej osoby podľa § 3 odst.1 písm. b)
Opatrenia ŠÚ SR č. 307/2020 Z.z. o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátneho správy pri
príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov a odmene niektorých
asistentov sčítania.
3. ukladá : obecnému úradu odpovedať p. Mácelovej, že poslanci OZ uskutočnia obhliadku predmetnej parcely a rozhodnú o ďalšom postupe.
Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Bod č. 5 Diskusia - Rôzne
1. Poslankyňa Miroslava Balková sa informovala na predpoklad organizovania PDH v tomto roku
vzhľadom na 755 výročie prvej písomnej zmienky o obci
2. Predsedajúci uviedol, že z dôvodu pandemickej situácie sa nedá predpokladať konanie. Obec
pripravuje DVD - natočenie videa z dronu ponad obec s komentárom
OZ prijalo:
UZNESENIE č. 5/2021
A/ OZ :

1. berie na vedomie: diskusné príspevky poslancov v bode diskusia- rôzne
2. súhlasí : s natočením prezentačného DVD o obci k 755 výročiu prvej písomnej
zmienky o obci
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Hlasovanie : Za : 3, proti : 0, zdržal sa : 0
Po skončení programu predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za účasť a aktívny prístup .
Rokovanie OZ ukončil.

Zapísal : Miroslava Balková
Dňa : 12.03.2021

uznesenia podpísal
starosta obce
Ľubomír Slančík
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