
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 09.08.2018 na Obecnom úrade 
v Krnej 

 

 

Prítomní: Drahomíra Hricová - starostka obce 

                  Ján Novodomský,  Miloš Hric, Vladimír Kantor - poslanci 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola  

                      uznesení 

                  3. Úprava rozpočtu na rok 2018 k 31.08.2018 

                  4. Vnútorný predpis a smernica – ochrana osobných údajov 

                  5.  Voľby do orgánov samosprávy obcí – počet obyvateľov, určenie počtu poslancov,  

                       určenie úväzku pre starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 

                  6.  Rôzne 

                  7.  Návrh na uznesenie 

                  8.  Záver 

                      

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

K bodu č. 2 – program zasadnutia poslanci schválili a vykonali kontrolu uznesenia č. 2/2018. Konštatujú, 
že prijaté uznesenia boli splnené. 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 predložila prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018.  
V príjmovej časti rozpočtu navrhuje rozpočtovým opatrením č. 1/2018 upraviť bežné príjmy 
nasledovne: 

Pôvodný rozpočet: 21400                 Upravený rozpočet: 24750            

Kapitálové príjmy: 

Pôvodný rozpočet: 0                          Upravený rozpočet: 17000    (dotácia MF na cintorín) 

Finančné operácie:  

Pôvodný rozpočet: 0                          Upravený rozpočet: 5000 

Poslanci návrh schválili. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu starostka navrhuje upraviť: 

Bežné výdavky:        



Pôvodný rozpočet: 21400                  Upravený rozpočet: 24750 

Kapitálové výdavky: 0                         Upravený rozpočet: 22000 

Krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhuje vykryť finančnými operáciami použitím finančných 
zdrojov zo zostatku minulých rokov.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                               Zdržal sa: 0 

K bodu č. 4 –  starostka obce predložila prítomným poslancom vnútorný predpis a smernicu na ochranu 
osobných údajov. Poslanci sa oboznámili s podmienkami, ktoré určuje zákon o ochrane osobných 
údajov pri výkone samosprávy a vnútorný predpis a smernicu schválili. 

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 – starostka informovala poslancov o termíne komunálnych volieb 10.11.2018 
a o povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva určiť počet poslancov, ktorí sa budú voliť v obci 
a taktiež úväzok starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie. Poslanci navrhli a následne schválili, 
že v obci Krná sa budú voliť 3 poslanci a úväzok starostku obce pre nasledujúce volebné obdobie určujú 
50 %.  Obec v určenom termíne zverejní tieto informácie na informačnej tabuli v obci a na web stránke, 
ako aj zverejní počet obyvateľov.  Termín 17.08.2018 

Za: 3                                                             Proti: 0                                                                           Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 –  starostka obce informovala prítomných o pripravovaných prácach v cintoríne, pripravuje 
výzvy na zasielanie cenových ponúk a overuje a oslovuje dodávateľov prác v okolí. Jeden   si už bol aj 
miesto pozrieť, odrádza ho  terén – svah, na ktorom sa majú práce vykonávať.    

K bodu č. 7 – návrh na uznesenie predložil Ján Novodomský. Uznesenie je priložené k zápisnici.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 8  -  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.  3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Úpravu rozpočtu na rok 2018 k 31.08.2018 
3. Vnútorný predpis a smernicu na ochranu osobných údajov 

 

         

 

B/ Určuje: 

     1.  Počet poslancov 3,  ktorí sa budú voliť v komunálnych voľbách 10.11.2018       

     2. Určuje úväzok starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie  v rozsahu 50 %. 

      

 
 
 

V Krnej, 09.08.2018                                                                        Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


