
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 27.11.2020 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. 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 2021 - návrh 

                  4.  Rozpočet obce na rok 2021, 2022, 2023 - návrh 

                  5.  Smernica – vnútorný predpis na používanie platobných kariet v podmienkach obce Krná 

                  6.  Rôzne, diskusia 

                  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 . Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví J. Novodomský 
a overovatelia M. Hric a V. Kantor.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka obce predložila prítomným poslancom návrh VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2021. Nakoľko sme úpravu dane z nehnuteľností neurobili 9 
rokov  (posledné zmeny boli v roku 2011 a 2009) navrhujem poslancom, aby zvážili primeranú úpravu 
jednotlivých sadzieb dane z pozemkov a stavieb tak, aby to veľmi nezaťažilo obyvateľov,  ale aby obec 
mala zabezpečené financie na chod obce. Náklady na chod obce za zvyšujú každoročne. Obec musí 
zabezpečovať na základe prijatých zákonov veci, ktoré v minulosti neboli treba, čo predstavuje aj 
finančnú záťaž pre rozpočet obce (povinný audit, PHSR, zvýšenie poistného majetku obce, zákon 
o ochrane osobných údajov, webhosting a správa web stránky, komunitný plán a pod.). 
V neposlednom rade vznikajú obci zvýšené náklady na poštovné, ktoré sa každoročne zvyšuje.  Len na 
doručenie rozhodnutí v súvislosti s daňou z nehnuteľností a poplatkami obce sú náklady okolo 250 €. 
Niektoré zásielky s doručenkou adresáti každoročne odmietajú prevziať a vracajú sa späť nedoručené. 
V častí Krná – Lazy máme ročne asi 8 – 10 neplatičov, ktorí dane nezaplatili aj 3 roky dozadu. Aj 
posielanie upomienok stojí nemalé financie, a z predpísanej dane 6 -10 €/za rok sme zostali na nule, 
alebo sme už v jednotlivých prípadoch v mínuse.  Niektoré nehnuteľnosti na Krná – Lazy jeden rodinný 
dom musíme rozpočítať podľa podielov vlastníkov, pretože sa nevedia dohodnúť na jednej osobe, ktorá 
podá daňové priznanie za všetkých spoluvlastníkov. Takto delíme dane za jeden rodinný dom na 3 – 5 
osôb a z 20 - 30 € dane nám po skromnom  odpočítaní nákladov zostane necelá polovica. To je 
výsledkom nezhôd v rodine a v dedičskom konaní jednu nehnuteľnosť rozpisujú na niekoľkých 
vlastníkov, ktorí sa celé roky sporia o zdedený majetok. O spoločnú zdedenú nehnuteľnosť sa nemá kto 



starať a zabezpečovať jej údržbu a potom sa sťažujú na obecnom úrade, že majú staré „chajdy“, za 
ktoré si dovolí starostka pýtať dane. To sa opakuje v tejto lokalite každoročne. V tomto prípade 
nepočítam ani náklady na kancelárske potreby a už vôbec nepočítam  cenu práce, čo je samozrejme 
určitý náklad,  pretože s tým treba pracovať niekoľko krát v roku. 

Poslanci prehodnotili každú jednu sadzbu za pozemky a stavby, aby dospeli k vzájomnej dohode  po 
pomerne búrlivej diskusii, kde poslanec Kantor nesúhlasil s niektorými úpravami sadzieb dane  v časti 
Krná – Lazy z dôvodu, že tam má majetok po rodičoch. Obvinil obec, že mu nestará o  prístupovú cestu 
na Lazy, nemá verejné osvetlenie na lazoch  a obec mu nezabezpečuje vývoz smetí z tejto lokality.  

Hricová – starostka reagovala na jeho pripomienky, že obec nemá vo vlastníctve cesty na lazoch (HOKO 
s.r.o. LaPS PS, SPF a súkromní vlastníci),  nevie si predstaviť v teréne verejné osvetlenie v tejto lokalite 
a po dotaze na nášho dodávateľa služieb, ktorý nám vykonáva  vývoz odpadu z Krnej z bezpečnostných 
dôvodov šoféri odmietli ísť s technikou to takéhoto  terénu. Posledná požiadavka na kontajner bola 
v lete 2020 od chalupára z lokality Nový svet, čo vodič s nosičom kontajnerov nechcel vykonať.  V tejto 
lokalite obec nevyrubuje poplatok za komunálne odpady,  ale aj napriek tomu, keď chalupári dovezú 
odpad do obce starostka zabezpečí jeho odvoz. Taktiež Peter  Šuľaj, ktorý sa stará o cintorín na lazoch 
vozí odpad z cintorína do obce na likvidáciu, za čo mu patrí veľká vďaka. Zostáva len veriť, že odpad si 
každý zoberie so sebou domov a neznečisťuje okolitú prírodu, v ktorej majú svoje nehnuteľnosti.   

Poplatok za TKO sa v roku 2021 zvyšovať nebude. Daň za psa sa upravuje z 5.- € na 6. € za jedného psa 
na rok . 

Nakoniec za upravený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ka KO a DSO na rok 2021 
hlasovali všetci traja prítomní poslanci. Návrh VZN zverejní starostka obce do 30.11.2020 na 
informačnej tabuli v obci a na web stránke obce Krná. 

Za: 3                                                                Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

K bodu č. 4 – starostka predložila prítomným poslancom návrh rozpočtu na rok 2021 – 2023. Poslanci 
návrh rozpočtu schválili a starostka zabezpečí jeho zverejnenie na informačnej tabuli v obci a na web 
stránke obce Krná do 30.11.2020. 

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 – starostka predložila prítomným poslancom návrh smernice – vnútorného predpisu na 
používanie platobných kariet v podmienkach obce Krná. Poslanci smernicu v tomto znení schválili 
a starostka zabezpečí jej zverejnenie na web stránke obce do 30.11.2020 

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 

Starostka predložila prítomným poslancom návrh vývozu TKO na rok 2021. Po úpravách zo strany 
poslancov starostka dátumy vývozu upraví aj v združení, ktoré nám zabezpečuje vývoz.  

Starostka informovala poslancov aj o prijatí a platnosti zákona na likvidáciu BRKO, kde je obec povinná 
zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Zatiaľ podľa predbežných informácií, by nám postačovalo čestné 
prehlásenie 100 % obyvateľov, že kuchynský odpad separujú v domácich kompostéroch. Totiž 
biologicky rozložiteľný odpad ako napr. lístie, tráva, kuchynský odpad nesmie byť v kuka nádobách na 
komunálny odpad. Starostka zabezpečí doručenie a zber čestných prehlásení pre občanov.  

Odmeny poslancov za rok 2020 – poslanci schválil odmeny za rok 2020 vo výške 120.- € v hrubom pre 
každého poslanca. Starostka zabezpečí vyplatenie v mesiaci december 2020.  

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                    Zdržal sa: 0 



Starostka predložila na rokovanie žiadosť o finančný príspevok pre Integrované sociálne centrum 
Málinec, kde sú umiestnené deti 12 klientov nesúcich hendikep. Poslanci žiadosť posúdia na 
nasledujúcom rokovaní OcZ v polovici mesiaca december. Starostka po rokovaní pošle odpoveď.  

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                   Zdržal sa:  0 

Starostka obce informovala poslancov, že pri rodinnom dome súp.č. 40 majiteľ p. Valach bola zameraná  
a vytýčená hranica obecného pozemku geodetom , nakoľko pán Valach umiestňuje veľké kamene na 
pozemok obce do miestnej komunikácie a ochranného pásma miestnej komunikácie. Táto situácia 
pretrváva už dlhšie, vodiči áut sa sťažujú na bezpečnosť a prístupnosť miestnej komunikácie. Ďalej sú 
vyhrážky zo strany majiteľa, že tu umiestni železné roxory, alebo nepustí autá po miestnej komunikácii, 
nakoľko mu spôsobujú škody na jeho majetku. Ďalej žiada od starostky, aby zabezpečila váženie áut, 
ktoré vyvážajú drevo z Krnej, nakoľko sú preťažené. Požaduje, aby starostka zabezpečila opílenie 
stromov majiteľom priľahlej nehnuteľnosti na druhej strane komunikácie, pretože konáre a stromy 
zasahujú do cesty,  a tak sa vodiči s autom tlačia na jeho stranu. Upozornil starostku, že má 
nainštalované kamery, ktoré monitorujú miestnu komunikáciu,  a po zameraní žiada, aby vodič 
neprekročil hranicu miestnej komunikácie. Ďalej požaduje umiestnenie svietidla verejného osvetlenia 
na stĺp v cirkevnej záhrade so senzorom. Poslanci odporučili starostke obce,  aby písomne vyzvala a  
upozornila majiteľa rodinného domu súp.č. 40 pána Valacha zo Zvolena na umiestňovanie prekážok na 
miestnu komunikáciu s dôrazom na nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí.  Poslanci neschvaľujú umiestnenie 
svietidla so senzorom na stĺp do cirkevnej záhrady, pretože osvetlenie by bolo neefektívne. Pred  
stĺpom sa nachádza mohutný strom pagaštanu, ktorý bráni osadiť svietidlo. Vzhľadom na polohu stĺpu 
je to vo svahu aj nebezpečné, vyžadovalo by si to vysokozdvižnú techniku. Rodinný dom nie je obývaný, 
majiteľ ho využíva sporadicky od jari do jesene. Poslanci považujú osvetlenie v tejto časti za 
dostatočné.  Ďalej je potrebné upozorniť pána Valacha, že svoje záležitosti si má vybavovať v úradných 
hodinách na to určených, prípadne poštou, alebo elektronicky na adresu obce a nie zvoniť počas 
voľných dní starostke na zvonček rodinného domu a predkladať svoje požiadavky. Ani vo Zvolene 
nechodí zvoniť a kričať primátorke pred dom alebo byt.  

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.  4/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 
3. Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 
4. Smernicu – vnútorný predpis na používanie platobných kariet v podmienkach obce Krná 
5. Odmeny poslancom za rok 2020 

 

 

       

B/ Berie na vedomie 

     1. Žiadosť o finančný príspevok pre Integrované sociálne centrum Málinec a odporúča 

          jeho prerokovanie na zasadnutí v polovici mesiaca december. 

 

C/ Odporúča: 

      1. Distribúciu čestných prehlásení o kompostovaní kuchynského odpadu v domácich 

          kompostéroch, ktoré boli dodané v rámci projektu do domácností.  

       2. Spracovať upozornenie – výzvu pre p. Valacha trvale bytom Zvolen na odstránenie  

            prekážok – kameňov na miestnu komunikáciu a do jej ochranného pásma v zmysle 

            zamerania geodetom dodržať hranicu užívania svojho pozemku.  

       

 

 
 

V Krnej, 27.11.2020                                                                       Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 



 

 


