OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 07.06.2015

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

Program
4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 07.06.2015

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2014,
Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 07.06.2015

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: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý
3. Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2014, Správa
nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu o hospodárení
obce Krškany za rok 2014 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2014. Konštatoval, že
obec hospodárila v roku 2014 priaznivo, čoho výsledkom je prebytok vo výške 27 643,05.€. Zároveň informoval poslancov o vykonanom audite a poslancom predložil Správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014, Ing. Jozefa Adamkoviča.
Ten konštatoval, že účtová závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krškany k 31.12.2014 a výsledok jej
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom o účtovníctve.
Poslanci OZ k predloženej správe audítora prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo hlavnej kontrolórke obce – Zuzane
Horňákovej, ktorá zaujala svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Krškany za rok 2014.
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Zároveň odporučila poslancom OZ schváliť celoročné hospodárenie obce Krškany bez
výhrad.
Poslanci OZ k predloženému stanovisku prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal priestor poslancom na vyjadrenie k predloženej
výročnej správe o hospodárení a záverečnom účte obce.
Ing. Ján Pastier sa zaujímal o pomer reálnych nákladov obce a poplatkoch občanov na
vývoz odpadu.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval, že občania prispievajú na zber odpadu 1/3vým podielom.
Nakoľko neboli zo strany poslancov ďalšie pripomienky, dal starosta obce o Výročnej
správe obce Krškany za rok 2014 a Záverečnom účte obce Krškany za rok 2014 hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Výročnú správu obce Krškany za rok 2014 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2014
bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku v sume 27 643,05.-€, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na: - tvorba rezervného fondu
vo výške 27 643,05.-€
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku obce - Zuzanu
Horňákovú, aby v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov predložila Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2015.
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Poslanci OZ k predloženému plánu prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na II. polrok 2015
5. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov s ďalším postupom
v súvislosti so zmenou územného plánu. Konštatoval, že je potrebné rozšíriť
v územnom pláne ďalšie rozvojové kapacity pre zvýšenie a zlepšenie funkčného
využitia územia obce Krškany v katastrálnom území Veľké Krškany nasledovne o:
-

parc. č. 160, 162/1, 162/2, 162/3

-

parc. č. 792/44

-

parc. č. 797/5

-

prehodnotiť lokalitu 8a a lokalitu 9 v pôvodnom ÚP obce Krškany a tieto
zahrnúť do výhľadu v zmenách a doplnkoch nového ÚP -ZaD č.1

a dal o návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s navrhovanými zmenami a doplnkami k územnému plánu
a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
obstarávanie zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Krškany – v katastrálnom území
Veľké Krškany, o parcely č.: 160, 162/1, 162/2, 162/3, 792/44, 797/5 z dôvodu
zabezpečenia potreby nových rozvojových lokalít pre funkčné využitie územia
a priestorového usporiadania obce Krškany.

Na základe vyhlásenia jednotlivých investorov obecné zastupiteľstvo prijalo ďalšie
uznesenie:
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Uznesenie č. 6/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
postup pri vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Krškany s tým, že na
výdavkoch súvisiacich so zmenami a doplnkami Územného plánu obce Krškany sa budú
investori finančne parciálne podieľať v prípade, že obec Krškany na uvedené zmeny
a doplnky v ÚP nedostane dotáciu zo štátnych prostriedkov. V tejto súvislosti uzatvorí obec
Krškany s investormi príslušné zmluvy.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o aktuálnom dianí v obci,
ako aj o pripravovaných aktivitách:
-

vykonané bezpečnostné opatrenia na zastávkach pri MŠ – odnímateľným
prekrytím jarkov

-

stretnutie s vodohospodármi v súvislosti s riešením pretrvávajúceho
problému spodných vôd u občanov obce

-

„Deň detí“ v Krškanoch

-

„Denný letný tábor – Krškanček“ pod vedením p. Gabriely Agárdyovej,
ktorá predstavila program tábora pre deti z obce

-

„Jánske ohne“ – premiérová oslava letného slnovratu- organizátori –
mládež a hasiči obce

 PaedDr. Oľga Kozlíková predložila v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a predpisov návrh na prerokovanie platu starostu obce Ing. Petra
Kováčika. Vzhľadom k mimoriadne dobrým výsledkom hospodárenia obce pod
jeho vedením, ako aj na základe vývoja plnenia rozpočtu obce Krškany k 31.3.2015
navrhla, aby plat starostu zostal na doterajšej úrovni t.j. 1415,70 + 70%, čo
predstavuje celkom 2 407.-€
Vzhľadom k tomu, že neboli podané iné návrhy, dal starosta obce o tomto návrhu
hlasovať.
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Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Proti nehlasoval nikto.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním k podanému návrhu prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) na základe § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
prerokovalo
plat starostu obce Krškany
b) na základe § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1/resp. § 4 ods. 7 zákona NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
plat starostu obce Krškany na ďalšie obdobie vo výške 1 415,70.- +70%, t.j. 2 407.-€.

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť spoločnosti

JUNIOR GAME spol. s r.o. z Bratislavy, o vydanie súhlasného stanoviska
k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky Crazy pub,
Veľké Krškany 374, 934 01 Krškany. Oboznámil poslancov, že ide o stávkový
terminál BETX, ktorý umožňuje tipovanie športových zápasov. Následne dal
starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Proti nehlasoval nikto.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním k podanej žiadosti prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
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s prevádzkovaním stávkového terminálu BETX od spoločnosti JUNIOR GAME
spol. s r.o., IČO: 31399878 na území obce Krškany, v prevádzke Crazy pub, Veľké
Krškany 374, 934 01 Krškany s tým, že vydaný súhlas sa bude raz ročne – vždy k
30. júnu prehodnocovať.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s prijatou ponukou od
spoločnosti NASES-štátnou organizáciou zriadenou Úradom vlády SR na
zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania
základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych
miestach“ – realizácia optických sietí. Následne dal priestor poslancom na
vyjadrenie svojich pripomienok.
Ing. Ján Pastier vyzdvihol výhody zavedenia optických káblov, avšak poukázal aj
na fakty, ktoré s realizáciou optických káblov súvisia – ako napr. rozkopanie obce.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o predloženej ponuke hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Proti nehlasoval nikto.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním k podanej žiadosti prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) b e r i e n a v e d o m i e
oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry
dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci
Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie
prístupnosti širokopásmového internetu
b) p o v e r u j e
starostu obce Ing. Petra Kováčika na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov
obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii
vybudovania pasívnej optickej siete.
 Mgr. Gabriela Agárdyová sa informovala o možnosti opätovne umiestniť lavičky

do autobusovej zastávky pri materskej škole.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik odpovedal, že lavičky sú úmyselne odložené
kvôli udržaniu čistoty a zamedzeniu výtržností v danej lokalite.
 Ivan Danko predniesol dotaz, či starosta obce nemôže zabezpečiť dotáciu na

miestny kostol z eurofondov.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik odpovedal, že žiadať dotáciu na miestny kostol
nie je v kompetencii obce, nakoľko chrám nie je jej majetkom.
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 Ing. Miroslav Plecho sa informoval o možnosti žiadať prevádzkovateľov

obecného vodovodu o zvýšenú frekvenciu kontrol vody.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik prisľúbil, že bude písomne kontaktovať
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. a žiadať o častejšie kontroly vody
z dôvodu dodržania kvality dodávanej vody do obce Krškany v zmysle STN.

8. Záver
Nakoľko neboli predložené ďalšie pripomienky starosta obce Ing. Peter Kováčik
poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným prítomným a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:40 hod.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Agárdyová
Ing. Marek Halbavý
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 12.06.2015

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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