
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 31.08.2020 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. Úprava rozpočtu k 31.08.2020 

                  4.  Správa nezávislého audítora za rok 2019 

                  5.  Rôzne, diskusia 

                  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 overovatelia M. Hric a V. Kantor.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu k 31.08.2020, 
pretože rozpočet môžeme upravovať len do 31.08.2020.  Príjmovú časť rozpočtu je potrebné upraviť 
o 6240 € a to položky o financie na voľby vo výške 974 €, SODB o 1016 €, podielové dane o 1750 €, 
príspevok BBSK na opravu zvoničky 500 €, a z rezervného fondu na opravy 2000 €. Výdavky upraviť 
podľa priloženého rozpočtového opatrenia č. 1/2020. Účelové prostriedky musia byť vyčlenené na ten 
účel, na ktoré boli poskytnuté.  

Poslanci schválili finančné prostriedky na opravu kancelárie OcÚ a opravu zvoničky.  

Za: 3                                                                Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

Starostka informovala poslancov o možnosti požiadať MF SR z dôvodu poklesu príjmu podielových daní 
v roku 2020 o návratnú finančnú výpomoc  MF SR prostredníctvom systému IS RISSAM do výšky 
poklesu podielových daní v našom prípade 669 € a jedná sa o bezúročnú pomoc so splatnosťou od roku 
2024 – 2027 v jednotlivých ročných splátkach. Aj keď sa nejedná o veľkú sumu, nevieme ako sa bude 
situácia ďalej vyvíjať a preto túto možnosť treba využiť.  

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – starostka informovala prítomných poslancov , že firma D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec 
vykonala a ukončila audit za rok 2019 podľa uzatvorenej zmluvy a správu nezávislého audítora 
starostka obce predložila poslancom.  



Starostka informovala poslancov, že na základe zmluvy o poskytnutí dotácie je potrebné vykonať náter 
zvoničky. Na túto prácu sa nám v minulosti ponúkol aj pán Gordoš, avšak po prehodnotení 
bezpečnostného rizika práce vo výškach navrhuje tento náter dať vykonať firme, alebo živnostníkov, 
ktorý sám zodpovedá za svoju bezpečnosť. Po prieskume trhu a poskytnutých referenciách starostka 
navrhla prácu dať vykonať firme Galčík s.r.o. Želovce, ktorý práce vykonával aj v okolitých obciach 
a odberatelia boli spokojní. Práce vykonáva lanovou technikou.   

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                   Zdržal sa:  0 

K bodu č. 5 – diskusné príspevky 

Novodomský – krajnice miestnej komunikácie je potrebné na niektorých miestach zasypať. Niektoré 
miesta zasypali obyvatelia už sami  materiálom, ktorý sme im dali k dispozícii uloženým pod cintorínom 
(štrk).  Niektoré terénne úpravy si urobili sami zeminou. Treba upozorniť majiteľov áut, ktorí parkujú 
pri ceste,  aby zbytočne nestáli kolesami na krajnici a takto ju nezničili.  

Poslanci sa dohodli na dátume, kedy začnú s prácami v cintoríne – zhotovenie zábradlia podpri 
chodníku. Materiál máme zakúpený a je uložený v bývalej zbrojnici. Práce by bolo vhodné vykonať do 
novembra 2020. 

K bodu č. 6– návrh na uznesenie predložil Ján Novodomský. Uznesenie je priložené k zápisnici.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 7  -  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.  3/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Úpravu rozpočtu k 31.08.2020 
3. Schvaľuje finančné prostriedky na opravu zvoničky a kancelárie obecného úradu 
4. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc MF SR z dôvodu poklesu podielových daní 
5. Poskytnutie služby – náter strechy zvoničky firmou GALČÍK s.r.o. Želovce 

 

 

       

B/ Berie na vedomie 

     1. Správu nezávislého audítora za rok 2019 

       

 

 

      

 
 
 

V Krnej, 31.08.2020                                                                       Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 



 

 


