
 

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

 
 

Číslo: 2/ 2022  Kráľovce - Krnišov dňa  18.06.2022   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  18.  júna 2022   

v kultúrnom dome v časti Kráľovce.  
 

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: ................................................................................................................................. 

                                  Marek Forgáč           

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  Miroslava Balková 

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

 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

1. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2021 
2. Schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za r. 2021   
3. Podsitnianske dni hojnosti 
4. Záver 
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 Druhé  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvorila privítaním 

prítomných poslancov, zástupkyňa starostu obce Miroslava Balková, ( ďalej len predsedajúca ). 

Konštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní štyria   poslanci. Poslanec Jozef 

Olšiak sa ospravedlnil  Za zapisovateľku určil p. Ing. Darinu Forgáčovú. Oboznámila prítomných 

poslancov, že z dôvodu dlhodobej PN starostu obce, bola ním poverená zvolať a viesť zasadnutie 

OZ. Tiež oznámila OZ, že doplňuje program rokovania OZ o nasledovné body: 

            4. Schválenie počtu volebných obvodov, úväzku starostu obce a počtu poslancov zastupi-

teľstva na nadchádzajúce volebné obdobie 2022-2026 

Vzhľadom k tomu, že na OcÚ boli doručené žiadosti p. Hámorského, p. Murína a pána Tomáša 

Miroslava Majerského 

5. Prerokovanie predaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa. 

Overovateľmi zápisnice menovala poslankyne p. Alenu Petrášovú a p. Miroslavu Balkovú  

 

Predsedajúca dala  hlasovať o navrhovanom programe 

 

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

 

Rokovanie sa riadilo predloženým programom 

 

 

        Bod č.  1  Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za r. 2021 doručila Ing. Ľubica Arvajová , 

hlavná kontrolórka obce, elektronicky dňa 17.júna 2022.  Odporúča prerokovanie návrhu záverečného 

účtu uzatvoriť výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Poslanci v diskusii nemali 

pripomienok. OZ prijalo:    
 
 

 UZNESENIE č.   8/2022 

 

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

                                                   hospodáreniu  obce 

                                                    

               

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

        Bod č.  2    Schválenie záverečného účtu za r. 2021 predkladala predsedajúca. Doručené bolo 

elektronicky ekonómkou obce. Opierala sa tiež o stanovisko hlavnej kontrolórky. V stanovisku uvied-

la, že správa je spracovaná v súlade so všetkými súvisiacimi zákonmi a predpismi. Tvorí prílohu zá-

pisnice. Poslanci boli so záverečným účtom a hospodárením obce oboznámení. V diskusii nevzniesli 

pripomienky. OZ prijalo:    
 
 

 UZNESENIE č.   9/2022 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje : záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 – bez výhrad 

               

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

      

Bod č.  3   Podsitnianske dni hojnosti  
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Predsedajúca oboznámila prítomných o prebiehajúcich prípravách  Podsitnianskych dní hojností 

(ďalej len PDH), ktoré sa budú konať dňa 16.júla 2022 v sobotu so začiatkom o 14.00 v časti Krnišov. 

Hlavným motívom podujatia je „ Život na dedine“. 

V rámci podujatia vystúpia folklórne súbory a folklórne  skupiny z Klokoča, Krupiny, Sebechlieb 

a heligonkári Martin Bartolovic a Samuel Kuka. 

Sprievodné akcie: predaj a prezentácia diel tradičných remeselníkov, predaj výrobkov regionálnej značky 

Hont, atrakcie pre deti, občerstvenie, tombola, diskotéka a iné. OZ prijalo k bodu 

 

 

UZNESENIE č.  10 /2022 

 

 
A/ OZ : 1. berie na vedomie: program PDH 

 

2. ukladá: poslancom, komisii pre kultúru, šport a prácu s mládežou a obecnému úradu pripraviť  

konkrétne rozdelenie úloh a priebežne zabezpečovať vyplývajúce z diskusie v spolupráci s poslancami  

a členmi komisie 
  

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

  

             Bod č.  4    Schválenie počtu volebných obvodov, úväzku starostu obce a počtu poslancov  

                                zastupiteľstva na nadchádzajúce volebné obdobie 2022-2026.  

Predsedajúca v úvode uviedla:  

        Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-

pisov (ďalej len zákona) určí obecné zastupiteľstvo pred voľbami počet poslancov na celé volebné 

obdobie. Obec Kráľovce-Krnišov patrí do veľkostnej skupiny obcí do 500 obyvateľov, kde zákon 

umožňuje určiť 5 poslancov. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona je v kompetencii obecného zastupiteľstva určiť najmenej 90 dní 

pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 

Vzhľadom na to, že v štvrtom štvrťroku 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí 

a miest a z dôvodu informovanosti a prípravy politických strán a nezávislých kandidátov je potrebné 

včas určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva  a rozsah výkonu starostu obce Kráľovce-Krnišov 

na volebné obdobie 2022 – 2026. Obecnému zastupiteľstvu predkladám na schválenie nasledovný 

návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kráľovce-Krnišov schvaľuje v súlade s § 11, ods. 3 písm. d) a § 11 ods. 4 

písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

a) päť poslancov Obecného zastupiteľstva Kráľovce-Krnišov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 

b) 0,6 pracovný úväzok na výkon funkcie starostu obce Kráľovce-Krnišov na celé funkčné volebné 

    obdobie 2022 – 2026. V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo:    
 
 

UZNESENIE č.  11/2022 

 

A/ OZ : 1.  schvaľuje : a) päť poslancov Obecného zastupiteľstva Kráľovce-Krnišov na celé volebné 

                                          obdobie 2022 – 2026, , ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode  

                                           utvorenom pre celú obec. 

                                       b) 0,6 pracovný úväzok na výkon funkcie starostu obce Kráľovce-Krnišov na  

                                           celé funkčné volebné obdobie2022 – 2026. 

                                       c) jeden volebný obvod 

 

Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0  
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Bod č.  5   Zámer predaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa 

 

        V úvode predsedajúca uviedla, že na OcÚ boli doručené tri žiadosti o odpredaj časti obecného 

majetku z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná vo všetkých troch prípadoch o nepatrné výme-

ry. Jedná sa o dlhodobé užívanie predmetných pozemkov a hlavne o vysporiadanie vlastníckych vzťa-

hov k nim. 

        Ján Hámorský, bytom Tulská 2461/25, Zvolen 960 01. Žiada o odkúpenie 27 m2 z parcely KN-E 

2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľovce ako ostatná plocha vo vlastníctve obce Krá-

ľovce-Krnišov na LV č. 202. Geometrický plán č. 48 290 289 – 58/2022 vyhotovila autorizovaná geo-

detka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, Majerský rad 643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela 

GP  bude vedená v KNC-2607/3 

        Stanislav Murín, bytom Kráľovce-Krnišov č. 86, 962 65  Hontianske Nemce. 

        Žiada o odkúpenie 63 m2 z parcely KN-E 2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľov-

ce ako ostatná plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov na LV č. 202. Geometrický plán č. 

47 843 632 – 99/2022 vyhotovila autorizovaná geodetka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, Majer-

ský rad 643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela GP  bude vedená v KNC-2607/4 ako zast. plocha 

        Žiada o odkúpenie 17 m2 z parcely KN-E 2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľov-

ce ako ostatná plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov na LV č. 202. Geometrický plán č. 

47 843 632 – 99/2022 vyhotovila autorizovaná geodetka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, Majer-

ský rad 643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela GP  bude vedená v KNC-2607/5 ako zast. plocha. 

        Tomáš Miroslav Majerský, bytom Kráľovce-Krnišov č. 16, 962 65  Hontianske Nemce. 

         Žiada o odkúpenie 53 m2 z parcely C-KN č. 2350/1 o výmere 6947 m2, evidovanej v kat. území 

Krnišov ako ostatná plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov v 1/1 na LV č. 1. Geometrický plán 

č. 10985981- 117/2022 vyhotovil autorizovaný geodet Juraj Gáborík – GEOTIP, Supy 20 ,974 05  

Banská Bystrica. Odčlenené parcely GP  bude vedené C-KN-2350/4 a 2354/5 ako ostatná plocha 

o výmere 53 m2. OZ prijalo k bodu: 
 

 

UZNESENIE č.  12 /2022 

 
A/ OZ : 1. schvaľuje zámer predaja obecného majetku:  

a) predaj časti obecného majetku Jánovi Hámorskému, bytom Tulská 2461/25, Zvolen 960 01.  

27 m2 z parcely KN-E 2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľovce ako ostatná 

plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov v 1/1 na LV č. 202. Geometrický plán č. 

48 290 289 – 58/2022 vyhotovila autorizovaná geodetka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, 

Majerský rad 643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela GP  bude vedená v KNC-2607/3 ako 

ost. plocha 

b) predaj časti obecného majetku Stanislavovi Murínovi, bytom Kráľovce-Krnišov č. 86, 962 65  

Hontianske Nemce. 

           63 m2 z parcely KN-E 2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľovce ako ostatná plo- 

           cha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov v 1/1 na LV č. 202. Geometrický plán č. 47 843 632  

           99/2022 vyhotovila autorizovaná geodetka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, Majerský rad 

           643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela GP  bude vedená v KNC-2607/4 ako zast. plocha 

           17 m2 z parcely KN-E 2607 o výmere 7587, evidovanej v kat. území Kráľovce ako ostatná  

           plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov na LV č. 202. Geometrický plán č. 47 843 632 – 

           99/2022 vyhotovila autorizovaná geodetka Miroslava Laurošková, GeoPlan ML, Majerský rad 

           643/44, 963 01  Krupina. Odčlenená parcela GP  bude vedená v KNC-2607/5 ako zast. plocha. 

c) Tomášovi Miroslavovi Majerskému, bytom Kráľovce-Krnišov č. 16, 962 65  Hontianske 

Nemce. 

53 m2 z parcely C-KN č. 2350/1 o výmere 6947 m2, evidovanej v kat. území Krnišov ako os-

tatná plocha vo vlastníctve obce Kráľovce-Krnišov v 1/1 na LV č. 1. Geometrický plán č. 

10985981- 117/2022 vyhotovil autorizovaný geodet Juraj Gáborík – GEOTIP, Supy 20 ,974 05  
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Banská Bystrica. Odčlenené parcely GP  bude vedené C-KN-2350/4 a 2350/5 ako ostatná plo-

cha o výmere 53 m2 

Cena za 1m2 je 0,80 €.  

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

 

Bod č.  5   Diskusia – Rôzne 

1. Presedajúca oboznámila poslancov, že na web stránke obce a úradnej tabuli budú zverejnené  

nasledovné oznamy :  
a) Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrsko-

vej volebnej komisie 

  

ZVEREJNENIE 

 

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena 

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. 

Obec Kráľovce-Krnišov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia 

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samo-

správy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 (t. j. v sobotu). 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou 

na adresu: 

z.silleova@gmail.com.sk. Zapisovateľkou OVK je menovaná Zuzana Šilleová, bytom  

Kráľovce-Krnišov č. 48, MT : 0915 988 093 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektro-

nicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (30. au-

gusta 2022). Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

a) Volebný obvod č. 5 Krupina Počet poslancov, ktorý sa má voliť: 2 

Zahŕňa územie okresu. Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola ob-

chodu a služieb M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina  

 

 

 

        Po skončení programu predsedajúca poďakovala poslancom a prítomným za účasť a aktívny prí-

stup.  Rokovanie OZ ukončila. 

Zapísala : Ing. Darina Forgáčová 

Dňa: 18.júna 2022 

 

 

 

 

 

                           Miroslava Balková  

                                                                                                              zástupca starostu obce 

mailto:z.silleova@gmail.com.sk

