OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 06.09.2015

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

Program
5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 06.09.2015

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2015
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 06.09.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil poslanca Ing. Mareka Halbavého, ktorý sa so zdravotných dôvodov nemohol
zastupiteľstva zúčastniť. Avšak konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina 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: PaedDr. Oľga Kozlíková, Ivan Danko
3. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2015
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu obce Krškany
k 31.07.2015. Informoval o zvýšení príjmov z podielových daní. Následne informoval o
uskutočnených akciách v roku 2015 ako napr. zabezpečenie vstupeniek na divadelné
predstavenie-Radošinského naivného divadla-Junior Levice, Deň matiek, Deň detí,
poďakoval poslancom Jánovi Agárdymu a Ivanovi Dankovi za organizáciu Jánskych ohňov.
Zároveň poďakoval poslankyniam Gabriele Agárdyovej a Oľge Kozlíkovej za zabezpečenie
a vedenie denného tábora Krškanček. Starosta spomenul neodmysliteľné jarné upratovanie,
ktoré je veľmi dôležité pre udržanie čistoty v obci, ako aj spracovanie biologického odpadu
štiepkovaním. Oboznámil poslancov o priebehu stretnutia s projektantkou Ing. Vaškovoua občanmi, ktoré sa týkalo riešenia problému vysokej hladiny spodnej vody v časti Veľké
Krškany. Uviedol, že na odstránenie problému sa hľadá vhodné riešenie. Zároveň
informoval o ďalšom postupe zámeru zmeny Územného plánu obce Krškany. Konštatoval,
že odsúhlasenú čiastku vypracovania zmeny ÚP uhradili všetci investori. Následne dal
priestor poslancom na vyjadrenie svojich pripomienok. Poslanci prijali informáciu o plnení
rozpočtu k 31.07.2015 bez pripomienok.
Poslanci OZ k predloženému plneniu prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 1/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2015.
4. Rôzne
1. Záznam o výsledku kontroly
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú, aby
predložila správu o výsledku kontroly dňa 26.08.2015. Záznam tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Poslanci OZ k predloženej správe prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 26.08.2015

2. Ponuka odkúpenia akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom opätovnú ponuku spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce. Celková menovitá
hodnota akcií, ktoré obec vlastní je 1197.-€. Za tieto akcie spoločnosť ponúka celkom
1755.-€. Starosta opätovne vyjadril názor, že akcie by sa predávať nemali, pretože
predpokladá, že cena akcií sa bude ešte zvyšovať. Na vyjadrenie názoru dal priestor
poslancom.
Ing. Ján Pastier súhlasil s názorom starostu Ing. Petra Kováčika.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené žiadne iné názory, dal starosta obce
Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti boli 6 poslanci.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Neprítomní poslanci: Ing. Marek Halbavý
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Poslanci jednomyseľne neschválili odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s. za ponúkanú kúpnu cenu 1755.-€ a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschválilo
odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s za ponúkanú kúpnu
cenu 1755.-€.

8. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril diskusiu a vyzval poslancov, ako aj ostatných
prítomných na predloženie svojich príspevkov.
Ing. Ján Pastier sa informoval o realizácii optických sietí v obci Krškany.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o začatí územného konania realizácie
optických sietí v obci Stavebným úradom Santovka a predpokladanom ukončení prác
v mesiaci október.
Zuzana Horňáková poďakovala v mene rodičov a starých rodičov všetkým
zainteresovaným za zorganizovanie denného tábora, ktorý bol pre deti veľkým zážitkom.
Ivan Danko sa informoval o stave žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval, že nedisponuje informáciou o stave
dotácie z Ministerstva financií SR, ktorá bola žiadaná v marci toho roka, avšak po zistení
bude o jej stave informovať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Zároveň navrhol v rámci jesenného upratovania vykonať brigádu v okolí a vo vnútri
kaštieľa s tým, že do upratovania sa budú môcť zapojiť všetci občania.
Ing. Miroslav Plecho súhlasil s návrhom. Zároveň sa informoval o plánovaných opravách
obecných ciest.
Mgr. Gabriela Agárdyová sa vyjadrila, že je dobré, aby ľudia videli, v akom stave sa kaštieľ
skutočne nachádza. Následne predniesla na podnet občanov otázku rekonštrukcie
chodníkov.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik komentoval, že cesty vo vlastníctve obce boli
opravované vlani, no v prípade potreby sa budú opätovne rekonštruovať. Na otázku
opravy chodníkov skonštatoval, že nie sú majetkom obce, preto je veľmi ťažké zabezpečiť
ich funkčnosť. Zároveň upozornil na problém s vypúšťaním vody do jarkov vlastníkom
nehnuteľnosti pánom Macákom.
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Marián Lacek upozornil na reálny stav vysokej spodnej vody a najnižšieho bodu v dedine,
ktorý vznikol pri Materskej škole v Krškanoch. Nakoľko jarky nie sú vyspádované, voda
neodteká. Navrhol odborne posúdiť problém vysokej spodnej vody v danej lokalite
prostredníctvom odborných pracovníkov.
9. Záver
Nakoľko zo strany poslancov ako aj ostatných prítomných neboli predložené žiadne
pripomienky a názory starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval všetkým za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Oľga Kozlíková
Ivan Danko
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 11.09.2015

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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