
 

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

 
 

Číslo: 3/ 2022  Kráľovce - Krnišov dňa  14.09.2022   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  14.  septembra 2022   

v zasadačke Obecného úradu v časti Krnišov.  
 

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

                                   Tomáš Miroslav Majerský            

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 zria-

dení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznášania schopné. 
 

Za overovateľov zápisnice menuje 

 

                    Ján Petráš   Ing. Darina Forgáčová  

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

 

 

P R O G R A M : 

Plánované body : 
 

 

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení  
2. Informácie zástupcu starostu  
3. Príprava volieb 
4. Rôzne 
5. Záver 
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 Tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvorila privítaním 

prítomných poslancov, zástupca starostu obce Miroslava Balková, ( ďalej len predsedajúca ). Kon-

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

sa ospravedlnil  Za zapisovateľku určila p. Ing. Darinu Forgáčovú. 

Overovateľmi zápisnice menovala poslancov Jána Petráša a Ing. Darinu Forgáčovú. 

 

Predsedajúca dala  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. Predsedajúca oboznámila prítomných 

poslancov s plnením prijatých uznesení z minulého zasadnutia OZ. Boli prijaté uznesenia 8 až 12. Ná-

sledne prehodnotila plnenie každého uznesenia samostatne. Tieto sú naplnené, alebo sa priebežne pl-

nia. Uznesenia 8,9,10, 11 vyplývajú z textu. Pri uznesení č.10 predsedajúca poďakovala poslancom za 

úspešné zvládnutie podujatia Podsitnianske dni hojnosti. Uznesenie č. 12 sa priebežne plní. Poslanci 

k tomuto bodu nemali pripomienky.   
 
 

        Bod č.  2    Informácia zástupcu starostu. Uviedla, že dňa 23.8.2022 prebehla inventarizácia ku-

chynského riadu, príborov a ostatných  v priestoroch kuchyne OcÚ a obecného domu. Inventarizáciu vy-

konali poslankyne Miroslava Balková, Darina Forgáčová a Alena Petrášová. Zároveň uviedla, že do konca 

roka 2022 bude vykonaná aj celková inventarizácia majetku obce. 

V rámci opráv obecného majetku a po dohode s p. Igorom Balázsom bude dokončené úpravy vonkajších 

stien obecného humna odvodnenie, približne do 1 mesiaca. 

Oboznámila poslancov o požiari elektrickej skrine po zásahu bleskom v časti Tepličky. V spolupráci 

s elektrikárom p. Mackom z Beluja bude táto situácia riešená ako škodová udalosť v rámci komerčného 

poistenia.   

Informovala o činnosti pracovníkov aktivačných služieb v obci, o údržbe zatekajúcej strechy na kultúrnom 

dome v časti Kráľovce a na budove OcÚ. 

V diskusii poslanci nemali pripomienok. OZ prijalo : 
 
 

 UZNESENIE č. 13/2022 

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

             2. ukladá:  OcÚvykonať inventarizáciu obecného majetku do 31.12.2022 

  

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

 

 

        Bod č.  3   Príprava volieb. Informovala predsedajúca. Voľby do orgánov samosprávy obcí  

a orgánov samosprávy krajov sa uskutočnia 29.októbra 2022 od 7.00 do 20.00 (sobota). Bude zriadený 

jeden volebný obvod, kde sa volia 5 poslanci na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. Volebný obvod č. 5 

Krupina zahŕňa územie okresu Krupina, volia sa 2 poslanci. Zasadnutie miestnej volebnej komisie prebeh-

lo 5.septembra 2022, bol zvolený predseda a podpredseda. K bodu otvorila diskusiu. Poslanci nemali pri-

pomienok.  OZ prijalo:  
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UZNESENIE č. 14/2022  

 

A/ OZ : 1. berie na vedomie – Informácia o príprave komunálnych volieb.  

 

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

 

 

        Bod č.  4    Rôzne. Presedajúca predniesla ústnu požiadavku poslanca Jozefa Olšiaka 

o obmedzenie wi-fi pri budove OcÚ do 22.00 z dôvodu porušovania nočného pokoja. Oznámila, že 

dňa 9.októbra 2022  o 15.00 hod. (nedeľa) bude divadelné predstavenie Divadelného súboru Vartovka 

z Krupiny. Poukázala na potrebu riešiť odtokovú vodu pri prívalových dažďoch, opravu poškodeného 

oplotenia v cintoríne následkom lesnej zveri, v spolupráci s BBRSC zabezpečiť asfalt na prekrytie jám pri 

autobusovej zastávke. Pripomenula poslancom, aby pozitívne vplývali na občanov a chalupárov vo veci 

parkovania na verejných priestranstvách, aby motorové prostriedky nezasahovali do miestnych komuniká-

cií a nepoškodzovali verejné priestranstvá. K bodu otvorila diskusiu. Poslankyňa Ing. Darina Forgáčová 

poukázala na potrebu dokúpiť odtokový žľab na autobusovú zastávku . Prítomný p. Majerský požiadal 

o doriešenie kúpnej zmluvy z dôvodu odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa. Navrhuje 

skontrolovať káble od obecného rozhlasu nad obecným humnom. 

 

UZNESENIE č. 15/2022 

 

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

             2. ukladá: OcÚ zabezpečiť úlohy vyplývajúce z diskusie     

 

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

      

 

 

Po skončení programu predsedajúca poďakovala poslancom a prítomným za účasť a aktívny prístup.  

Rokovanie OZ ukončila. 

Zapísala : Ing. Darina Forgáčová 

Dňa: 14.septembra 2022 

 

 

 

 

                           Miroslava Balková  

                                                                                                              zástupca starostu obce 


