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Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 08.09.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na zasadnutí nie je prítomný poslanec Ing. Marek Halbavý 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 , Marián Chvojka.

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján Agárdy, Ivan Danko.
Za predložený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili.

4. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2013
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce
Krškany k 31.07.2013. Vyjadril nadmiernu spokojnosť s hospodárením obce Krškany
k 31.07.2013. Zároveň informoval, že v súvislosti s Memorandom o spolupráci pri
uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability
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verejného sektora na rok 2013 medzi vládou SR a ZMOS obec plní úlohy pri znižovaní
výdavkov z roku 2012. Informoval aj o realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia na
Zajačej Doline, čím sa výrazne znížili náklady na energiu. Starosta obce Ing. Peter
Kováčik dal priestor poslancom, aby sa vyjadrili k predloženému plneniu rozpočtu obce.
Poslanci prijali informáciu o plnení rozpočtu k 31.07.2013 bez pripomienok.

5. Riešenie financovania nových vodovodných prípojok v obci Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o priebehu a fungovaní platby za
zavedenie verejného vodovodu občanovi, nakoľko obec obdrží faktúru za služby, ktoré si
v skutočnosti neobjednala. Predložil odborné právne stanovisko advokátky JUDr. Márie
Sotolárovej k danej téme, ktoré poskytla na základe žiadosti starostu obce. Vzhľadom
k uvedenému vyzval poslancov, aby navrhli postup pri realizácii prípojky verejného
vodovodu a určili spôsob jej financovania.
Ing. Ján Pastier poznamenal, že vlastníkom všetkých realizovaných verejných prípojok
v obci je práve obec Krškany, keďže aj hradila náklady spojené s pripojením a bolo by
vhodné zachovať spravodlivosť pre všetkých občanov. Avšak navrhuje upraviť
podmienky zmluvy s prevádzkovateľom – Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
ktoré by určovali presný postup pri realizácii pripojenia k verejnému vodovodu a riešili
mieru a spôsob ich financovania.

6. Rôzne
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o dopravení pojazdnej dielne M3 M do
obce, ktorá bola predmetom darovacej zmluvy z Ministerstva obrany SR
v predchádzajúcom roku a je k dispozícii obce a hasičom pri riešení krízových situácií.
Ďalej oboznámil prítomných o vykonaných úpravách v okolí krížov na miestnych
cintorínoch v Malých a Veľkých Krškanoch. Následne vyzval poslancov na predloženie
svojich pripomienok a príspevkov. V tomto bode neboli zo strany poslancov prednesené
žiadne poznámky.

7. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Ing. Ján Pastier oboznámil prítomných o zabezpečení označenia prechodu pre chodcov
pri zastávke v časti Zajačia Dolina. Zároveň požiadal o obnovu kríža na miestnom
cintoríne v Malých Krškanoch.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval poslancovi Ing. Jánovi Pastierovi za
promptné vybavenie označenia prechodu pre chodcov v časti Zajačia Dolina. Na základe
vyjadrenia poslanca Mariána Chvojku, ktorý rekonštrukciu pôvodného kríža považuje zo
statického hľadiska za bezpredmetnú, konštatoval, že pri obnove kríža bude hľadať iné
možnosti. Následne starosta obce oznámil prítomným, že tradičné jesenné upratovanie sa
bude konať prvý októbrový týždeň.
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Ďalej informoval, že veľkoobjemové kontajnery na oboch cintorínoch budú občanom
k dispozícii mesiac vopred pred sviatkom Všetkých Svätých.
Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli do diskusie prednesené žiadne
príspevky, starosta obce diskusiu ukončil a požiadal členku návrhovej komisie PaedDr.
Oľgu Kozlíkovú o prednesenie návrhu na uznesenie.

8. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
z 08. septembra 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2013
 Riešenie financovania nových vodovodných prípojok v obci Krškany

a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) b e r i e n a v e d o m i e
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2013,
b) b e r i e n a v e d o m i e
plnenie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou SR
a ZMOS, kde obec Krškany plní úlohu pri dodržaní výdavkov k 31.07.2013
v porovnaní s výdavkami v roku 2012 na 97,4%.

Uznesenie č. 2/15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
poveruje
starostu obce Ing. Petra Kováčika rokovať s prevádzkovateľom verejného vodovodu
v obci Krškany – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s cieľom upraviť podmienky
pripojenia k verejnému vodovodu obce stavebníkom a určiť spôsob jeho financovania.
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9. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným
prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Pastier
Marián Chvojka
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 13.09.2013

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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