OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 6.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h

Program
2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h konaného dňa 6.2.2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie rozpočtu obce
Správa o výbere daní k 31.12.2010
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok
2011
7. Zásady s nakladania s finančnými prostriedkami obce
8. Rôzne
- Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba členov komisie
- Nájomná zmluva s PD Levice
- Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I.polrok 2011
- Žiadosť občanov z osady Zajačia Dolina o doriešenie internetovej siete na osade
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Zápisnica
napísaná na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krškanoch, konaného dňa 6.2.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie
1. O t v o r e n i e
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci takže je zasadnutie obecného zastupiteľstva
uznášania schopné. Predložil k schváleniu program rokovania, ktorý doplnil v bode
rôzne. Predložený program rokovania poslanci schválili.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil Vilmu Agárdyovú - pracovníčku obce .
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr.Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Marián Chvojka.
Za predložený návrh dal hlasovať. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili.
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rozpravu k predloženému návrhu rozpočtu
na rok 2011, ktorý poslanci mali doručení spolu s pozvánkou.
Ing. Plecho sa informoval v podprograme činnosť obecného úradu čo je zahrnuté
v položke špecialne služby, finančné prostriedky na výpočtovú techniku čo sa tým myslí,
či sú v rozpočte finančné prostriedky na čistenie jarkov. Či nie je záruka na obecný
rozhlas, keď sú v rozpočte finančné prostriedky. Výdavky na KD čo sa stým myslelo.
Správa cintorínov - na čo sa plánujú finančné prostriedky.
Ján Agárdy sa informoval, či sa počíta v rozpočte na zakúpenie nejakého vozidla pre
HaPZ. Informoval, že je 37 členov HaPZ
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval, že je potrebné vypracovať dokumenty OBP
a PO, je potrebné zakúpiť počitač do kancelárie starostu, zakúpenie programov, ktoré by
urýchlili prácu na obecnom úrade. Na výdavky pre KD budú výdavky z dôvodu, že chceme
kultúrny dom využívať na rôzne akcie a prenajímať. Samozrejme tým sa navýšia aj
príjmy za prenájom. Dom smútku v časti Malé Krškany nemá pripojenie na elektrický
prúd. Je potrebné urobiť elektrickú prípojku.

5. Správa o výbere daní a poplatkov k 31.12.2010
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so stavom nedoplatkov na dani
z nehnuteľnosti, poplatku za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010. K určeniu zaplatenia nedoplatkov
poslanci prijali uznesenie.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o určení dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany
na rok 2011
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu návrh VZN č. 1/2011. Hlasovania
sa zúčastnili všetci prítomní poslanci. VZN bolo schválené v predloženom návrhu
uznesenia.

7. Zásady s nakladania finančnými prostriedkami obce
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu Zásady s nakladania s finančnými
prostriedkami obce . Po prerokovaní poslanci navrhli zmeny v predloženom návrhu,
ktoré sú schválené v uznesení .
8. R ô z n e
8.1. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba členov komisií
Starosta obce Krškany predložil k schváleniu návrh na zriadenie komisií obecného
zastupiteľstva návrh predsedu a členov komisií nasledovne:
a/Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: Ing. Ján Pastier,
Členovia: Ján Agárdy a Alexander Chvojka
b/ Komisia sociálna, školstva, kultúry, športu a mládeže
Predseda: PaedDr.Oľga Kozlíková,
Členovia: Bc. Berta Jasečková a Bc. Gabriela Agárdyová
c/Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Ing. Miroslav Plecho
Členovia: Marián Chvojka a Štefan Petráš
d/Komisia o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Marek Halbavý
Člen : Štefan Čierny
8.2.Nájomná zmluva s PD Levice
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu nájomnú zmluvu s PD / bývalé
hnojisko/. Oboznámil poslancov s textom zmluvy, s účelom prenájmu- využitie na

zberný dvor a cenou nájmu . Poslanci súhlasili so schválením predloženej zmluvy.

8.3.Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil k schváleniu plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
8.4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2011
Kontrolórka obce Zuzana Horňáková predložila plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2011
9. D i s k u s i a
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného
zastupiteľstva a prítomných, aby vzniesli svoje príspevky do diskusie.
Ing. Ján Pastier – prečítal žiadosť 63 občanov z osady Zajačia Dolina o doriešenie
internetovej siete. Povedal, že je veľmi slabé pripojenie na internet a v niektorých domoch
vôbec nie. Mobilné pripojenie v niektorých domoch tiež nie je. K tejto problematike bude
prijaté uznesenie. Ďalej mal požiadavku, aby oznamy v obecnom rozhlase vyhlasovali od
16,45-17,00 hod., keď sú doma z práce. Prípadne rozdielne cez letné obdobie a cez zimné
obdobie.
Ing. Miroslav Plecho – konštatoval, že i v časti Veľké Krškany je v niektorých častiach
pomalé pripojenie na internet.
Ján Agárdy - mal požiadavku, aby bol oznámený občanov vývoz komunálneho odpadu ,
plastov a skla v roku 2011.
Marián Chvojka – ohľadom čistenia jarkou poza záhrady. Či stým obec má nejaké plány.
Ján Mokoš mal požiadavku, či by nebolo možné upozorniť SPP na zabezpečenie kontroly
plynomerov skrinkách najmä u starších občanov, aby nevzniklo unikanie plynu.
Anna Martišková- informovala sa, či obec bude robiť nejaké protipovodňové opatrenia. Za
ich záhradou je pole zaliate vodou, voda je už i v záhradách a tiež i v pivniciach. Informovala
sa, či bývalá materská škola nie je kultúrna pamiatka a ako je to s vypracovaným územným
plánom obce.
Július Agárdy – má informáciu, že MŠ má kapacitu na 12 detí, ako to bude obec riešiť ak
bude viac detí.
Michal Horňák – dopravná značka pred Zrubcovými, kto dal na to súhlas.
Peter Tima- ohľadom šetrenia v MŠ. Dať merače na plyn a elektrinu.
Pod mostom cez Sikenicu pri ich dome voda vymyla kameň bolo by potrebné upozorniť
Povodie Hrona
Jozef Petráš- čo bude s bývalou školou v Malých Krškanoch. Veľmi je znehodnotená.
Marián Lacek povedal, že je veľa čo opravovať, upravovať a skrášľovať .

Starosta obce Ing. Peter Kováčik odpovedal na diskusné pripomienky. Povedal, že bude
podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov po povodniach. Budú tam zaradení
nezamestnaní, ktorí požiadali o prácu na obecnom úrade a v rámci týchto prác sa budú čistiť
jarky a miestne komunikácie. Čo sa týka MŠ v školskom roku 2011/2012 nie je vyšší počet
ako kapacita MŠ. Informoval občanov , že je vypracovaný územný plán obce, je
aktualizovaná internetová stránka obce www.krskany.ocu.sk, kde budú zverejňované všetky
zmluvy a faktúry a rôzne informácie o dianí v obci.
10. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr.Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krškanoch
zo dňa 6. februára 2011.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2011
2. Správu o výbere daní a poplatkov k 31.12.2010
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku Materskej školy a Školského zariadenia zriadených na území obce
Krškany na rok 2011
4. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
5. Zloženie komisií obecného zastupiteľstva
6. Nájomnú zmluvu s PD Levice na prenájom poľného hnojiska za účelom jeho
využitia na zberný dvor
7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krškanoch na rok 2011
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I . polrok 2011

Uznesenie č. 4
k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 .
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch s c h v a ľ u j e rozpočet obce na rok 2011 v prijmovej
časti 184 054,00 € a vo výdavkovej časti 175 500,00 €.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch b e r i e na v e d o m i e správu o výbere daní
k 31.12.2010.

U k l a d á starostovi obce Ing. Petrovi Kováčikovi zaslať daňovníkom výzvu na zaplatenie
daní s termínom zaplatenia do 15. marca 2011. Pri požiadaní o splátku dane vyhovieť
daňovníkom len splátku za rok 2010.

Uznesenie č. 6
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku Materskej školy a Školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2011.

Uznesenie č. 7
k Zásadám nakladania s finančnými prostriedkami obce Krškany.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
Krškany s c h v a ľ u j e s tým, že § 8, ods.2 sa suma 8 300 € mení na 2 000 €, § 10 ods.3
suma 6 000 € mení na 2 000 €.
Uznesenie č. 8
k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a/ z r i a ď u j e
1. Komisiu finančnú a správy obecného majetku
2. Komisiu sociálnu, školstva, kultúry, športu a mládeže
3. Komisiu stavebnú, životného prostredia a verejného poriadku
4. Komisiu o ochrane záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov
b/ v o l í
1. predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku: Ing. Ján Pastier
členovia komisie: Ján Agárdy
Alexander Chvojka
2. predsedu komisie sociálnej, školstva, kultúry, športu a mládeže:
PaedDr. Oľgu Kozlíkovú
členovia komisie: Bc. Berta Jasečková
Bc. Gabriela Agárdyová
3. predsedu komisie stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku:
Ing. Miroslav Plecho
členovia komisie: Marián Chvojka
Štefan Petráš

4. predseda komisie o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Ing. Marek Halbavý
člen komisie: Štefan Čierny

Uznesenie č. 9
K uzavretiu nájomnej zmluvy s PD Levice na prenájom poľného hnojiska za účelom
jeho využitia na zberný dvor vo výške 1 000 €.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch s c h v a ľ u j e nájomnú zmluvu s PD Levice na
prenájom poľného hnojiska za účelom jeho využitia na zberný dvor vo výške 1 000 €
s DPH na dobu určitú 20 rokov.
Uznesenie č. 10
K plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krškanoch na rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch s c h v ľ u j e plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Krškanoch nasledovne:
Február 2011
Máj 2011
August 2011
November 2011

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch p o v e r u j e starostu obce Ing.Petra Kováčika
preskúmaním všetkých platných podpísaných zmlúv s Obcou Krškany k 27.12.2010
a v prípade ich nevýhodnosti tieto vypovedať a podpísať nové zmluvy, ktoré budú
výhodné pre Obec Krškany.
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch s c h v a ľ u j e predložený plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Krškany na polrok 2011.

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch požiadavku občanov s osady Zajačia Dolina
na doriešenie internetovej siete b e r i e n a v e d o m i e.
U k l a d á:
starostovi obce informovať sa o možnostiach internetového pokrytia na osade ako
i v častiach Malé a Veľké Krškany. Termín : do 15 marca 2011

Za prednesený návrh uznesenia hlasovalo 7 poslancov. Nikto nebol proti. Nikto sa
nezdržal hlasovania.
Poslanci uznesenie obecného zastupiteľstva s c h v á l i l i.

11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva a všetkým ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia: Ján Agárdy
Štefan Čierny

Zapisovateľka: Vilma Agárdyová

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

