
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 27.06.2019 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. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

                  4. Realizované a plánované projekty v roku 2019 

                  5.  Rôzne 

                  6.  Návrh na uznesenie 

                  7.  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 návrh záverečného účtu. 
Poslanci sa s návrhom oboznámili, zároveň si vypočuli stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 
účtu, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu schváliť.  Poslanci celoročné 
hospodárenie obce schválili bez výhrad.       

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa:  

 

K bodu č. 4 –  starostka informovala poslancov, že podanej žiadosti na MF SR na individuálne potreby 
obce bolo vyhovené a obci bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške 
10 500 €, financie sú už na účte obce. Starostka navrhuje ešte nevyberať dodávateľa, nakoľko v mesiaci 
august – september je naplánované výjazdové zasadnutie vlády v Kokave nad Rimavicou, kde má obec 
možnosť ešte získať finančné prostriedky v rámci prerozdelenia v okrese Poltár. Až bude jasný výsledok 
začať s výberom dodávateľa na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Poslanci uvedenú informáciu 
zobrali na vedomie.  

Za:3                                                               Proti: 0                                                                          Zdržal sa: 0 

  



Ďalej starostka informovala prítomných o realizácii projektu detské ihrisko. Po zmontovaní detského 
ihriska je potrebné ešte upraviť pieskovisko, urobiť na betónový rám drevené sedenie po celom 
obvode. Do konca augusta projekt dokončíme a urobíme pre deti, rodičov ako aj realizátorov projektu 
záverečné hodnotenie s občerstvením. 

Turistický výstup na Jaseninu sa uskutoční dňa 31. augusta 2019. Občerstvenie – guľáš zabezpečí obec 
Krná. Mikroregión uhradí z členských príspevkov náklady obce Krná vo výšky 200.- €.  

Prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad sa uskutoční tento rok v Uhorskom a to 5. októbra 2019.  

Kompostéry – nakoľko niektorí občania s trvalým pobytom v obci odmietli prevziať kompostér a máme 
k dispozícii ešte 10 ks poslanci schválili tieto poskytnúť chalupárom, ktorí tu majú rodinné domy 
a počas roka sa tu zdržiavajú aj niekoľko mesiacov.  Poslanci schválili kompostér poskytnúť týmto 
občanom: Ing. Gibalová Krná 16, Odler Roman Krná 18, Hric Pavel Krná 19, Haas Ján Krná 20, Boreš 
Branislav Krná 21, Ing. Alojz Galan Krná 22, Biely Peter Krná 30, Bahleda Ján Krná 36, Radovič Pavol 
Krná 38, PharmDr. Ján Hric Krná 43. Starostka zabezpečí ich odovzdanie.  

Za: 3                                                           Proti: 0                                                                           Zdržal sa: 0 

Projekty v rámci MAS Hornohrad – príprava projektov a vyhlásenie výzvy v októbri (11). Dovtedy je 
potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu ako aj spracovanie žiadosti. Projektovú dokumentáciu 
navrhujem dať spracovať Ing. Kubaliakovi v Poltári a poslanci sa rozhodli po diskusii dať spracovať 
projekt na rekonštrukciu parku v strede obce – oprava fontány, oprava obvodového múrika a zábradlia, 
oprava dlažby, oprava informačnej tabule a úprava drevín.  Realizácia by mala byť až po úspešnom 
schválení v roku 2020 a môžeme počítať do výšky cca 6 tis..€.  Poslanci odporučili starostke osloviť 
projektanta a dať projekt a žiadosť spracovať v tomto roku.  

Za: 3                                                            Proti: 0                                                                          Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5-  starostka pripomenula poslancom, že je najvyšší čas začať s realizáciou oplotenia 
v cintoríne, aby sa to do polovice októbra stihlo urobiť. 

 

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.  2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Záverečný účet obce Krná za rok 2018 

„Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ 
3. Prípravu projektu na rekonštrukciu miestneho parku – projektovú dokumentáciu 

a spracovanie žiadosti.  
4. Poskytnutie kompostérov v počte 10 ks pre chalupárov, tak ako je uvedené v texte.  

         

 

B/ Berie na vedomie: 

     1. Informáciu starostky obce o poskytnutej dotácii z MF SR vo výške 10 500 €. 

     2. Informáciu starostky obce o realizovaných a pripravovaných projektoch . 

 

      

 
 
 

V Krnej, 27.06.2019                                                                        Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


