
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 12.03.2020 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. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 – MF SR 

                  4.  Rôzne 

                  5.  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 – poslanci rokovali o návrhu žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí 
z MF SR na rok 2020. Po diskusii a dôležitosti riešenia stavu majetku obce sa rozhodli, že starostka 
vypracuje a podá žiadosť na riešenie vykurovania kultúrneho domu a obecného úradu. Ako dôvod 
uviedli, že vykurovanie počas zimného obdobia je zložité a fyzicky aj ekonomicky náročné. Jedná sa 
o prípravu palivového dreva ako aj donášku do vnútorných priestorov na rôzne miesta a taktiež 
nemožnosť dostatočne vykúriť priestory počas nejakej akcie. Vlhké múry trpia počas zimy a už len 
nejaké temperovanie by pomohlo k ich lepšiemu stavu. Preto sa rozhodli riešiť kúrenie z jedného zdroja 
(pece), ktorá môže byť umiestnená v pivničných priestoroch a rozvody a radiátory v celej budove. Ako 
zdroj paliva zvážiť alternatívu dreva a pelety. Po vyhodnotení žiadostí na MF SR ale len  v prípade 
schválenia  urobiť prieskum trhu na dodávateľa týchto prác.   

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – starostka informovala prítomných poslancov o konaní, ako aj o výsledkoch volieb do NR 
SR v podmienkach obce, ktoré sa uskutočnili 29.02.2020.  

Starostka informovala poslancov o nutnosti opravy stropu v sále kultúrneho domu, kde padá omietka 
cca na 1 m2. Vzhľadom nato,  že priestory sa aj prenajímajú je tu nebezpečenstvo možného úrazu.  
Požiadala poslancov aby navrhli spôsob ako  opravu vykonať a  pomohli pri výbere dodávateľa na tieto 
práce, ktoré by sme naplánovali na letné mesiace.  Taktiež je potrebné opraviť  praskliny na stenách 
v kancelárii OcÚ a taktiež miestnosť vymaľovať. Skontrolovať aj stav podlahy, pretože drevená podlaha 
sa na viacerých miestach prepadá, pravdepodobne stará dlážka bude prehnitá.  



 

K bodu č. 5 – diskusné príspevky 

Novodomský osloví známych podnikateľov a živnostníkov, aby vypracovali cenovú ponuku. 

 

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.  1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Žiadosť obce o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce na rok 2020 

 

 

       

B/ Berie na vedomie 

     1. Informácie starostky obce k potrebe vykonania stavených úprav v priestoroch 

         kultúrneho domu a obecného úradu. 

       

 

 

      

 
 
 

V Krnej, 12.03.2020                                                                       Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


