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

Číslo: 5/2022 Kráľovce - Krnišov dňa  16.12.2022

Z Á P I S N I C A

napísaná v priebehu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. decembra 2022
v kancelárii Obecného úradu v časti Krnišov so začiatkom o 18.30 hod.

Prítomní: prítomný
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Marek Forgáč..................................................................................

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

ospravedlnený
Jozef Olšiak ...........................................................................................

prítomná
Alena Petrášová .....................................................................................

prítomný
Peter Slosiarik........................................................................................

Jozef Olšiak
Ospravedlnení poslanci: .....................................................................................................................................

Neospravedlnení poslanci: .................................................................................................................................
Helena Petrášová

Ostatní prítomní: ................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Predsedajúca oznámila, 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

Marek Forgáč Peter Slosiarik
1. ...........................................................................                 2. .........................................................................

P R O G R A M :
Plánované body :

1. Organizačné záležitosti, kontrola uznesení
2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2022, návrh rozpočtu na r.2023 s vyhliadkou na r.2024 a 2025
3. VZN, návrh na zvýšenie poplatku z KO
4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, voľba predsedov komisií
5. Informácie starostky obce
6. Rôzne
7. Záver



Prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ( ďalej len OZ ) otvorila privítaním
prítomných poslancov, starostka obce Miroslava Balková, ( ďalej len predsedajúca ). Konštatovala,
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 Mareka Forgáča a Petra Slosiarika.

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. Prijaté uznesenia boli naplnené,
alebo sa priebežne plnia. Poslanci k tomuto bodu nemali pripomienky.

Bod č. 2 Čerpanie rozpočtu k 30.11.2022, návrh rozpočtu na r.2023 s vyhliadkou ma r.2024
a 2025. Predkladala predsedajúca. Návrh elektronicky poslala p. Mgr. Kalinová, konateľka spoločnosti
Livet s.r.o. a ktorá spracováva účtovníctvo obce. Návrh zahŕňa položky vo výdajovej a príjmovej časti. Vo
výdajovej časti sú uvedené položky na zabezpečovanie potrieb obce a pravidelne sa opakujúce položky.
Príjmovú časť tvoria opakujúce sa príjmy z podielových daní z príjmu fyzických osôb, miestne dane a
poplatky a ostatné. V rámci tohto bodu predsedajúca oboznámila prítomných, že v rozpočte sú zahrnuté:
nákup výpočtovej techniky – PC zostava + notebook + inštalácia v sume 1229,60 EUR, nákup
krovinorezu a je nutná údržba a oprava kosačiek. V diskusii sa poslanec Peter Slosiarik pýtal na jednotlivé
položky rozpočtu, tie boli podrobne rozobraté.  Poslanci následne nemali pripomienky. OZ prijalo:
.

UZNESENIE č.  22 /2022

OZ : A/ 1. schvaľuje: návrh rozpočtu predložený p. Mgr. Kalinovou
Hlasovanie : Za : 4, proti : 0, zdržal sa : 0

Bod č. 3  VZN, návrh na zvýšenie poplatku z KO a drobné stavebné odpady. Od 1.1.2023
sa poplatok sa navrhuje zvýšiť na 18 EUR/rok na fyzickú osobu  z dôvodu rastu nákladov na vývoz KO.
Predsedajúca požiadala poslancov, aby naďalej usmerňovali občanov v triedení KO. Pokiaľ daňovník
požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť relevantný doklad. V rámci tohto bodu
predsedajúca oboznámila prítomných s doručeným písomným dotazom p. Šabľu, ktorý by chcel mať
nádoby na KO na digitálny čip. V diskusii sa poslanci zhodli, že táto možnosť nie je momentálne v našich
podmienkach reálna. Poslanci  diskusii nemali ďalšie pripomienky. OZ prijalo:

UZNESENIE č.  23/2022

OZ : 1. schvaľuje: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 0
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Bod č. 4 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, voľba predsedov komisií.
Predsedajúca oboznámila prítomných o návrhu: 12 EUR za účasť poslanca na zasadnutí OZ, 7 EUR za
účasť člena komisie na zasadnutí a 5 EUR za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia OZ.
Predsedajúca predložila návrh k voľbe predsedov komisií:

a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (členovia:
Marek Forgáč, Ing. Darina Forgáčová, Jozef Olšiak) Návrh na predsedu: Ing Darina Forgáčová

Hlasovanie: Za: 3, proti:0, zdržal sa: 1 (Forgáčová)
b) Komisia pre vybavovanie sťažností a KOVP (členovia: Marek Forgáč, Jozef Olšiak a Peter

Slosiarik) Návrh na predsedu: Marek Forgáč, návrh na zapisovateľa komisie: Jozef Olšiak
Hlasovanie: Za: 4, proti:0, zdržal sa: 0
c) Komisia pre kultúru, šport a prácu s mládežou(členovia: starostka, všetci poslanci, Ján Petráš,

Helena Petrášová a Zuzana Šilleová) Návrh na predsedu: Alena Petrášová
Hlasovanie: Za: 4, proti:0, zdržal sa: 0

OZ prijalo:

UZNESENIE č. 24/2022

OZ : 1. berie na vedomie: odmeňovanie poslancov a členov komisií
2. schvaľuje : predsedov komisií

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

Bod č.  5 Informácie starostky obce.
Voľba hlavného kontrolóra obce Kráľovce-Krnišov na funkčné obdobie rokov 2023 – 2028.
V zmysle zákona o obecnom zriadení sa určuje pracovný úväzok v rozsahu 2,0 hodiny
týždenne (t.j. 8,00 hodín mesačne) s náplňou kontrolnej činnosti podľa osobitných zákonov
a vyhlasuje sa deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 27.1.2023. Zároveň sa určujú
predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky, ktoré budú
zverejnené na úradnej tabuly a web stránky obce. Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra
doručí svoju písomnú prihlášku poštou alebo osobne 14 dní pred dňom konania volieb.

UZNESENIE č.  25/2022

OZ : 1. schvaľuje : určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce
2. vyhlasuje: voľby hlavného kontrolóra obce Kráľovce-Krnišov na deň 27.01.2023

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

Žiadosť o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Krnišov. Žiadateľ Ľubica Slobodová
a František Sloboda, trvale bytom Krupina, konkrétne: kompletná parcela č.2349, časť parcely
č. 2350/1 a časť parcely č. 2346. OZ prerokovalo žiadosť a nesúhlasí s odpredajom parcely
č.2349. O odpredaji časti parciel č.2350/1 a č. 2346 bude rokovať po predložení presne
vyšpecifikovaných častí, t.j. po zameraní a následne bude určená cena odpredaja.

UZNESENIE č. 26/2022

OZ : 1. nesúhlasí s predajom pozemku  - parcela č.2349
2. ukladá: OcÚ upovedomiť žiadateľov, aby predložili doklady, kde bude presne vyšpecifikované,

o ktoré častí parciel č.2350/1 a č.2346 sa jedná

Hlasovanie : Za :4, proti : 0, zdržal sa : 0
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt vybudovanie chodníka v cintoríne
Predsedajúca oboznámila prítomných o naďalej prebiehajúcom projekte vybudovania chodníka
v cintoríne, boli doplnené ďalšie potrebné údaje kompetentnej inštitúcii, ktorá projekt
schvaľuje.

OZ : 1. berie na vedomie: informácie ohľadom projektu

Zmena účtovníčky obce. Predsedajúca oznámila, že nastane zmena účtovníčky nakoľko má
výhrady voči spolupráci  s p.Mgr. Kalinovou doterajšou účtovníčkou. Od 01.01.2023, bude
nová p. účtovníčka, ktorá bude pracovať na pracovnú zmluvu s úväzkom 0,32, t.j. 12
hod/týždenne. P. Zuzana Rievajová, ktorá v minulosti pracovala ako účtovníčka v obci
Pliešovce, má znalosti pre vykonávanie tejto práce. V rámci výkonu práce  bude  vykonávať:

Komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy (faktúry, pokladňa, bankové výpisy,
evidencia majetku, styk s bankou, poisťovňami,...), rozpočtovníctva (tvorba a sledovanie
rozpočtu, vypracovanie záverečného účtu, výkazníctvo,...), mzdovej agendy
(prihlasovanie do poisťovní, spracovanie mesačných miezd, mesačné výkazy, daňový
prehľad.

Poslankyňa Ing. Darina Forgáčová vyslovila nesúhlas s tým, aby pracovala ako zamestnanec
obce, ale aby bola odmeňovaní ako doterajšia účtovníčka fakturačne, aby obec nemala
navýšené náklady na  mzdové prostriedky. Nakoľko p. Rievajová nemá živnosť na túto
činnosť, nie je možné jej vystaviť faktúru za činnosť. Rokovaním sa poslanci a starostka
dohodli, že p.Zuzana Rievajová bude pracovať na pracovnú zmluvu s úväzkom 0,32, t.j. 12
hod/týždenne s výškou mesačného príjmu 300 EUR.

UZNESENIE č.  27/2022

OZ : 1. berie na vedomie: zmenu účtovníčky
2. schvaľuje : úväzok účtovníčky 0,32,t.j. 12 hod/týždenne s výškou príjmu 300  EUR mesiac

Overovanie listín. Predsedajúca oznámila prítomným, že ďalším overovateľom listín okrem
starostky bude zástupkyňa starostky obce Alena Petrášová. Zároveň jej bol odovzdaný aj
doklad - poverenie zastupovania starostky obce.

OZ : 1. berie na vedomie: poverenie Aleny Petrášovej ako overovateľky listín

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

Bod č.  6  Rôzne. V rámci tohto bodu predsedajúca oznámila, že v rámci zimnej údržby bude obec
naďalej využívať služby poslanca Jozefa Olšiaka. Pri výmene pokazených žiaroviek na verejnom
osvetlení stále platí, že auto s plošinou bude objednané pri 3 ks. Oboznámila prítomných, že sú
objednané kalendáre na rok 2023, plánované podujatia v mesiaci december – vianočné stretnutie
občanov a chalupárov dňa 17.12.2022 o 17.00 hod. pri OcÚ v časti Krnišov, stretnutie občanov nad 60
rokov dňa 29.12.2022 o 14.00 hod. v zasadačke OcÚ, novoročný stolnotenisový turnaj 7.1.2023
o 13.00 hod.
V diskusii k tomuto bodu poslanec Peter Slosiarik požiadal, či by nebolo možné v zimnom období
zapínať verejné osvetlenie od 5.00 hod a ponechať do 22.30 hod. Poslankyňa Ing. Darina Forgáčová
odovzdala starostke pamätnú knihu obce a fotoalbum o obci a zároveň list od p. Dariny Slančíkovej,
ktorá sa rozhodla ukončiť spoluprácu a nebude pokračovať vo vedení pamätnej knihy. Starostka jej
v mene obce poďakovala za dlhoročnú činnosť.
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Predsedajúca poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na zakúpení Mikulášskych balíkov deťom
a obzvlášť tým, ktorí ich odovzdali deťom do domácnosti v kostýmoch Mikuláša, anjela a čerta.

UZNESENIE č. 28/2022

OZ : 1. berie na vedomie: informácie starostky obce
2. ukladá : OcÚ a členom komisie pre kultúru, šport a prácu s mládežou zabezpečiť plánované podu-

jatia (zoznam účastníkov, nákup darčekov pre občanov nad 60 rokov veku, zabezpečiť
občerstvenie u p.Strehára, nachystať program, zapožičať projektor na premietanie, nákup
pohárov na turnaj)

3.schvaľuje: odmenu p. Darine Slančíkovej za dlhoročné vedenie pamätnej knihy.

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: 16.decembra 2022

Miroslava Balková
starostka obce
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