
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 28.08.2019 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. Úprava rozpočtu k 31.08.2019 

                  4. Rôzne 

                  5.  Návrh na uznesenie 

                  6.  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 určila  M. Hrica a V. Kantora.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka preložila prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019. Príjmovú 
časť je potrebné navýšiť o dotáciu z MF na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 10500.- € 
a taktiež o dotáciu  rekonštrukcia miestnych komunikácií na základe uznesenia vlády, ktoré sa konalo 
v Kokave nad Rimavicou vo výške 25 000.- €, dotáciu z BBSK na detské ihrisko vo výške 800.-€, financie 
zo ŠR na  voľby v roku 2019 vo výške 1847.- € , podielové dane o 1000 €.  Príjmy celkom o 41900 .-€. 
Podrobnejšia úprava je v prílohe zápisnice.  Výdavkovú časť upraviť o 41 900.- €. Podrobnejší rozpis je 
priložený k zápisnici ako rozpočtové opatrenie č. 1/2019. Poslanci  úpravu rozpočtu schválili.  

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa:  

 

K bodu č. 4 –  starostka informovala poslancov, že je nutné aktualizovať priebežne  údaje na web 
stránke obce a je dôležité upraviť stránku tak, aby obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú predpísané 
zákonom. Starostka obdržala ponuku od p. Mgr. Strigáča, ktorý podniká v tejto oblasti a sú mu známe 
podmienky v malých obciach a navrhuje vytvoriť novú stránku pre obec za 249.- €. Ak má obec záujem 
o poskytovanie služieb údržby t.j. aktualizácie, pridávanie nových informácií a dokumentov, fotografií 
ako aj údržba celkovej vizáže,  túto prácu ponúka pre obec za 10 .- €/mesačne. Podrobnejšie pri 
osobnom jednaní a pri uzavretí zmluvy o prevádzkovaní web stránky obce.  Poslanci súhlasia 
s vytvorením novej stránky obce, ako aj so spoluprácou s Mgr. Strigáčom na údržbe web stránky. 

Za:3                                                               Proti: 0                                                                          Zdržal sa: 0 

  



Turistický výstup na Jaseninu sa uskutoční dňa 31. augusta 2019. Občerstvenie – guľáš zabezpečí obec 
Krná. Mikroregión uhradí z členských príspevkov náklady obce Krná do výšky 200.- €.  Sponzorsky 
prispeje aj p. Hronček Vladimír.  

Prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad sa uskutoční tento rok v Uhorskom a to 5. októbra 2019. 
Súťažné družstvo budú tvoriť poslanci OcZ. Do stánku na prezentáciu oslovíme Mgr. Alenu 
Halásovú,  Ing. Katarínu Vitézovú, Zuzanu Hámorníkovú 

Starostka informovala poslancov o cenovej ponuke na stierkovanie a maľovanie kancelárie od 
podnikateľa vo výške 1400.-€. Poslancom sa táto  cenová ponuka zdá privysoká a preto navrhujú hľadať 
ďalších živnostníkov, podnikateľov na vykonanie týchto prác výhodnejšie za nižšie ceny.  

Starostka pripomenula  poslancom termín vyhotovenia zábradlia v cintoríne do konca októbra.  
Poslanci sľúbili tento termín dodržať. 

 

K bodu č. 5 – návrh na uznesenie predložil Ján Novodomský. Uznesenie je priložené k zápisnici.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 6  -  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.  3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Úpravu rozpočtu za rok 2019 
3. Vyhotovenie novej web stránky obce Krná a spoluprácu s Ing. Strigáčom  na jej 

aktualizácii na základe zmluvy o poskytovaní služieb  

 

        

B/ Berie na vedomie: 

     1. Informáciu starostky obce o pripravovaných akciách. 

      

 

      

 
 
 

V Krnej, 28.08.2019                                                                        Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


