
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 25.11.2019 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 hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

                  4. Vnútorný predpis – podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona 

                       č. 54/2019 Z.z. 

                  5.  VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a o 

                       Podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Krná  

                       na rok 2020 -návrh 

                  6.  Rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 – návrh 

                  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 za overovateľov starostka  určila  M. Hrica a V. Kantora.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka preložila prítomným poslancom návrh zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce. Posledná úprava bola vykonaná v roku 2011 a preto je potrebné tieto zásady 
novelizovať. Poslanci po diskusii tento dokument schválili. Uvedený dokument na web stránku obce.  

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa:  

 

K bodu č. 4 –  starostka informovala poslancov o potrebe prijatia vnútorného predpisu obce – 
podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. Poslanci boli 
oboznámení s jeho znením a vnútorný predpis schválili.  Uvedený dokument na web stránku obce. 

Za:3                                                               Proti: 0                                                                          Zdržal sa: 0 

  



 

K bodu č. 5 – návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho 
poplatku na území obce Krná na rok 2020 po prediskutovaní jednotlivých sadzieb dane za pozemky 
a stavby poslanci  prijali.  Sadzby dane sa v roku 2020 nebudú zvyšovať. Osobitnú pozornosť venovali 
systému odvozu odpadu z obce, ako aj cene za vývoz a uloženie odpadu na skládke. Starostka 
informovala poslancov o zvýšení poplatkov zo strany  združenia za likvidáciu, čiže uloženie na skládke,  
ako aj o zvýšení poplatkov za poskytované služby – vývoz.  Okrem toho musíme počítať s tým, že po 
vyhodnotení podielu v % separovaného odpadu a komunálneho odpadu sa nám poplatok za uloženie 
podľa určených tabuliek môže zvýšiť. V roku 2018 sme dosiahli mieru separovania 53,39 %. Pri určovaní 
váhy odovzdaného odpadu je to diskutabilné, pretože auto, ktoré zváža odpad by muselo mať váhu. 
Každá jedna kuka nádoba s rovnaným obsahom môže mať rôznu váhu.  Cena žetónu na rok 2020 je 
navrhnutá vo výške  4.- € a podmienky zostali nezmenené.  Harmonogram vývozu TKO poslanci navrhli 
upraviť na 9 vývozov ročne, nakoľko po dôkladnom vyseparovaní  nemajú občania záujem o vývoz. 
V praxi to znamená, že 99 % domácností nepotrebovala v roku 2019 vývoz TKO viac ako 5 krát.  Vždy 
je možnosť dokúpenia žetónov a nikoho neobmedzujeme v počte odovzdaných kuka nádob.  Návrh 
VZN bude zverejnený na informačnej tabuli v obci, ako aj na web stránke obce Krná 15 dní.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 6  -  starostka obce predložila prítomným poslancom návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 
2022. Poslanci po diskusii návrh prijali. Návrh rozpočtu bude zverejnený na informačnej tabuli v obci, 
ako aj na web stránke obce 15 dní pred jeho schválením.  

Za: 3                                                      Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 – starostka predložila prítomným žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Málinec, 
filiálka Rovňany o finančný príspevok na rekonštrukciu katolíckeho kostola v Rovňanoch. Poslanci sa 
k žiadosti vyjadrili a rozhodli, že vzhľadom nízke príjmy obce a prihliadnuc na  výdavky na fungovanie 
samosprávy nemôžeme poskytnúť príspevok. Naši veriaci, ktorí tento kostol navštevujú určite tak 
urobili individuálne.  Starostka napíše odpoveď na základe prijatého uznesenia, že obec žiadosti 
nevyhovuje.  

Za: 0                                                      Proti: 2                                                         Zdržal sa: 1 

Starostka informovala prítomných o potrebe prípravy dodatku k zmluve o dielo s firmou RENOVIA 
s.r.o. Lieskovec, s tým že termín dokončenia  rekonštrukcie miestnych komunikácií sa upraví do 
30.06.2020. Nie sú už vhodné podmienky a bolo by to na úkor kvality.  

Za: 3                                                     Proti: 0                                                           Zdržal sa: 0 

Odmeny poslancom za rok 2019 vo výške 120.- € v hrubom pre poslanca Miloša Hrica, Jána 
Novodomského a Vladimíra Kantora budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november t.j. 
10.12.2019. Poslanci tento návrh schválili jednomyselne. 

Za: 3                                                     Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 

Starostka informovala poslancov, že do 30.11.2019 je možnosť podať žiadosť o dotáciu na BBSK. 
Tento rok navrhla podať žiadosť na opravu zvoničky v obci, nakoľko strecha by potrebovala nový 
náter a taktiež malú opravu je potrebné urobiť aj na fasáde.  

Hric – bolo by potrebné vymeniť aj vchodové dvere, pretože sú v zlom stave a taktiež zakúpiť, alebo 
urobiť striešku nad dvere, aby ich neničil dážď.   Starostka informovala poslancov, že podľa 



predbežných zistení, tieto práce – náter strechy sa vykonávajú za cenu cca 7,50 €/m2. V cene je 
započítané 1x ručné čistenie, 2 x náter vrátane farby. Ak budeme úspešní so žiadosťou mohlo by nám 
to pokryť aspoň materiál.  Za podanie žiadosti na opravu zvoničky  hlasovali všetci prítomní poslanci 
jednomyselne. 

Za: 3                                                              Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 8 – keďže poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu diskusia bola ukončená. 

K bodu č. 9 – návrh na uznesenie predložil Novodomský. 

K bodu č. 10 – poslancom poďakovala za účasť starostka obce a informovala ich o termíne ďalšieho 
zasadnutia, ktoré sa uskutoční 12.12.2019. 

 

Zapísal: Novodomský  Ján                                                                   Overovatelia: Hric Miloš 

                                                                                                                                          Kantor Vladimír 

 

 

 

 

Zapísal: Ján Novodomský                                                              Overovatelia: Miloš Hric 

                                                                                                                                    Vladimír Kantor                   

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z N E S E N I E    č.  4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
3. Vnútorný predpis – podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona č. 

54/2019 Z.z.  
4. VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Krná 
na rok 2020 -  návrh 

      5.  Rozpočet obce Krná na rok 2020, 2021, 2022 –návrh 

      6.  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo s fi. RENOVIA s.r.o. Lieskovec  na rekonštrukciu miestnych                

           komunikácií s termínom ukončenia do 30.06.2020 

      7. Žiadosť o dotáciu BBSK na rok 2020 na opravu zvoničky 

      8. Odmeny poslancom za rok 2019 vo výške 120.- € v hrubom pre každého poslanca   

 

B/ Neschvaľuje: 

     1. Príspevok Rímskokatolíckemu farskému úradu Málinec, filiálka Rovňany  na opravu kostola  

         v Rovňanoch.  

             

  

      

 

      

 
 
 

V Krnej, 25.11.2019                                                                        Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 



 


