OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 15.12.2014

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

Program
1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 15.12.2014

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2015 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2015
 Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2015
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 15.12.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1.

Otvorenie

Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň predložil na schválenie program
rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ján Pastier, Ivan Danko

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení: PaedDr. Oľga Kozlíková, Mgr. Gabriela Aárdyová, Ján Pastier.
Za predložený návrh dal hlasovať.

Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2015
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo hlavnej kontrolórke Zuzane Horňákovej,
ktorá predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na roky 2015-2017
a informovala o pláne kontrolnej činnosti v I. polroku 2015. Hlavná kontrolórka vo
svojom stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
rozpočtu bez pripomienok. Stanovisko je prílohou tejto zápisnice.

5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2015
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok
2015, vypracovaný na základe očakávaných konkrétnych príjmov a výdavkov.
Vyjadril spokojnosť hospodárenia v roku 2014. K uvedeným materiálom otvoril
diskusiu.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dal starosta obce
Ing. Peter Kováčik o rozpočte obce na rok 2015 hlasovať.

Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili Rozpočet obce Krškany na rok 2015.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o plnení rozpočtu obce k 30.10.2014 a
konštatoval, že situácia vo vývoji príjmov a výdavkov je veľmi pozitívna a je
predpoklad, že k 31.12.2014 obec Krškany vykáže prebytok v hospodárení.

6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2015
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 2/2014 a dal
priestor na jeho pripomienkovanie. Vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne
pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať.
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Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce
Krškany na rok 2015.

7. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik
informoval poslancov o stave
inventarizácie v roku 2014 a podal návrh na schválenie členov inventarizačnej
komisie v zložení PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý
a Mária Cibulová a dal o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili inventarizačnú komisiu v zložení PaedDr. Oľga
Kozlíková, Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý a Mária Cibulová.

➢ Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o usporiadaní nehnuteľností v
obci Krškany a konštatoval, že nie všetky stavby sú postavené v zmysle
stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu
navrhol poslancom vyhlásenie „GENERÁLNEHO PARDÓNU“ na
usporiadanie nehnuteľností obyvateľmi Krškán v zmysle zákona č. 50/1976 s
termínom do 31.12.2015.
Poslanci ocenili návrh riešenia usporiadania nehnuteľností a návrh
jednomyseľne podporili.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o tomto návrhu hlasovať.
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Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili „GENERÁLNY PARDÓN“ na
usporiadanie nehnuteľností v zmysle ustanovení stavebného zákona do
31.12.2014.

8. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Kozlíková s poukázaním na problémy voľne sa
pohybujúcich psov v obci a odporučila:
•

pravidelne predvolávať majiteľov psov, ktorí porušili VZN č. 1/2014 o chove,
vodení a držaní psov na území obce Krškany

•

vykonať poslanecký prieskum dodržiavania VZN č. 1/2014 o chove, vodení a
držaní psov na území obce Krškany najneskôr do 30.03.2015

•

dôsledne postupovať v prípade porušenia zákona podľa prijatého VZN o
chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany a vyvodiť dôsledky voči
tým držiteľom psov, ktorí nedodržiavajú prijaté zásady a nariadenia obce v
súvislosti s VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany

Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo aj prítomným obyvateľom obce Krškany.
•

Pán Agárdy Július v súvislosti s problematikou kaštieľa navrhol, aby obec
oslovila všetkých obyvateľov Krškán formou dotazníka, v ktorom by
obyvatelia vyslovili názor na riešenie kaštieľa v ďalšom období.

•

Pán Štefan Petráš vo svojom vystúpení navrhol preskúmať možnosť
elektrifikácie cintorína v Malých Krškanoch a vykonať terénne úpravy a
uzatvorenie cintorína v Malých Krškanoch.

Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli do diskusie prednesené žiadne iné
príspevky, starosta obce diskusiu ukončil a požiadal členku návrhovej komisie PaedDr.
Oľgu Kozlíkovú o prednesenie návrhu na uznesenie.
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9. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Mgr. Gabriela Agárdyová predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch z 15. decembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2015 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2015 a Správu o plnení a čerpaní rozpočtu
k 30.10.2014
 Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2015
 V rôznom prerokovalo:


Informáciu o stave inventarizácie v roku 2014



Informáciu o výške daní a poplatkov na rok 2015 s tým, že dane sa nemenia
a zostávajú na úrovni roku 2014 podľa prijatého VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Krškany
a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 20152017 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

Uznesenie č. 2/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2015 v príjmovej časti vo výške 189 900.-€
a vo výdavkovej časti vo výške 187 020.-€ spolu s rozpočtom na roky
2016-2017
• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu
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b) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce Krškany k 30.10.2014 bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok
2015

Uznesenie č. 4/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
inventarizačnú komisiu pre ďalšie obdobie v zložení: PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján
Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária Cibulová

Uznesenie č. 5/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
s vyhlásením „GENERÁLNEHO PARDÓNU“ na usporiadanie tých nehnuteľností,
ktoré nie sú v súlade so zákonom č. 50/1976 do 31.12.2015.

Uznesenie č. 6/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
informáciu o výške daní a poplatkov na rok 2015 s tým, že dane sa nemenia a
zostávajú na úrovni roku 2014 podľa prijatého VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Krškany
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10. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť a spoluprácu všetkým
poslancom a hlavnej kontrolórke za rok 2014 a ostatným prítomným občanom poprial
veľa zdravia a úspechov v roku 2015 a následne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Pastier

Ivan Danko

Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 17.12.2014

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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