
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 01.03.2019 na Obecnom úrade 
v Krnej 

 

 

Prítomní: Drahomíra Hricová - starostka obce 

                  Ján Novodomský,  Miloš Hric, Vladimír Kantor - poslanci 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krnej 

                  4. Rokovací poriadok 

                  5.  Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu a jeho aplikácia v praxi 

                  6.  Žiadosť na MF SR  o pridelenie dotácie na individuálne potreby obce 

                  7.  Rôzne 

                  8.  Diskusia 

                  9. Návrh na uznesenie 

                10. Záver 

                      

                   
K bodu č. 1 – prítomných poslancov privítala starostka obce a zasadnutie otvorila. 

K bodu č. 2 – program zasadnutia poslanci schválili . Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví J. Novodomský 
a overia M. Hric a V. Kantor.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka preložila prítomným poslancom na prerokovanie v súvislosti s novým volebným 
obdobím zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Po prerokovaní a úprave poslanci 
zásady schválili.          

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – starostka obce predložila na opätovné prerokovanie rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva. Poslanci rokovací poriadok schválili.  

Za: 3                                                             Proti: 0                                                                           Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5 –  starostka obce informovala prítomných poslancov o zákone č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch 
za uloženie odpadu. Obec každoročne oznámi v termíne do 28.02. v roku spoločnosti, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu na nakladanie s odpadom úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. Na základe sa 
obec zaradí do príslušnej sadzby. Za rok 2018 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci 
53,39 %.  Sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (za rok 2018) a pre rok 2019 je 



7,00 € za tonu.  Je potrebné apelovať na občanov a učiť ich správne separovať odpad, aby komunálneho 
odpadu bolo čo najmenej.  

Za:3                                                               Proti: 0                                                                          Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 6 – starostka obce vyzvala poslancov na predkladanie návrhov  na podanie žiadosti na MF SR 
o pridelenie dotácie na individuálne potreby obce. Po diskusii sa poslanci rozhodli, že prioritou je 
oprava miestnej komunikácie od rodinného domu súp.č. 12 (Halás) smerom nahor k rodinnému domu 
súpisné číslo 21 (Boreš). Táto komunikácia je vymytá, stredom sú už ostrovčeky trávy a pri rodinnom 
dome Pavla Hrica je vzhľadom na tento stav problémom aj zimná údržba traktorom s radlicou. 
Starostka spracuje žiadosť a odošle do 31.03.2019. 

Za: 3                                                           Proti: 0                                                                           Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 -  starostka požiadala prítomných poslancov o spoluprácu pri osadení zábradlia v cintoríne. 
Materiál je zakúpený, je potrebné skontrolovať a prípadne ešte materiál zakúpiť podľa potreby. Bolo 
by vhodné túto akciu ukončiť do polovice októbra,  pokým začnú občania a návštevníci hrobov chodiť 
do cintorína pred pamiatkou zosnulých.  

Na základe predošlých kontrol na úseku požiarnej kontroly bolo obci vytknuté nevykonávanie 
preventívnych kontrol v domácnostiach a u podnikateľov v obci. Do štátneho požiarneho dozoru je 
zaradená len firma HOKO s.r.o. Krná 26, u ostatných je potreba vykonávania preventívnych prehliadok 
a kontrol spolu s vypracovaním príslušnej dokumentácie. Pretože nemáme vyškolených preventivárov 
starostka navrhuje osloviť dobrovoľných hasičov v Poltári a požiadať ich o vykonanie tejto činnosti 
v obci. Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. Je potrebné v tejto súvislosti opraviť aj rozpočet.  

K bodu č. 8 – do diskusie sa neprihlásil nikto.  

K bodu č. 9 – návrh na uznesenie predložil Ján Novodomský. Uznesenie je priložené k zápisnici.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 10  -  starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísal: Ján Novodomský                                                              Overovatelia: Miloš Hric 

                                                                                                                                    Vladimír Kantor                   

                  

                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

U Z N E S E N I E    č.  1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krnej 
3. Rokovací poriadok 
4. Žiadosť o pridelenie dotácie na individuálne potreby obcí MF SR na rekonštrukciu  

miestnej komunikácie 

         

 

B/ Berie na vedomie: 

     1. Informáciu starostky obce o zákone č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu 

     2. Informáciu o úrovni vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2018 – 53,39 %.  

 

C/ Doporučuje: 

     1. Starostke obce rokovať s dobrovoľnými hasičmi v Poltári vo veci zabezpečenia vykonania  

         preventívnych kontrol v domácnostiach a u podnikateľov v obci v rámci požiarnej kontroly. 

      

 
 
 

V Krnej, 01.03.2019                                                                        Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


