OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 08.12.2013

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

Program
16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 08.12.2013












Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2014 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2014
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2014
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 08.12.2013

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: Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý.

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
Ing. Miroslav Plecho, PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. 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.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2014
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo hlavnej kontrolórke Zuzane Horňákovej,
ktorá predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na roky 2014-2016
a informovala o plánovanej kontrolnej činnosti v I. polroku 2014. Hlavná kontrolórka vo
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svojom stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
rozpočtu. Stanovisko je prílohou k zápisnici z OZ.
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok
2014, vypracovaný na základe očakávaných konkrétnych príjmov a výdavkov. Zároveň
predložil správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.11.2013. Konštatoval, že sa v roku
2013 dosiahli veľmi dobré výsledky v hospodárení, nakoľko príjmy obce sú podstatne
vyššie ako jej výdavky. Zároveň informoval o tom , že obec Krškany k 31.12.2013 dodrží
závery „Memoranda“ podpísaného medzi ZMOS a vládou SR a oboznámil poslancov
s Rozpočtovým opatrením starostu obce Krškany č. 1/2013. K uvedeným materiálom
otvoril diskusiu.
Ing. Ján Pastier sa informoval o použití prostriedkov v roku 2014 na rozšírenie
detského ihriska v oddychovej zóne.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o plánovanom rozšírení ihriska
o tzv. fitnes v prírode, ktoré bude určené aj pre všetkých návštevníkov parku. Ďalej
informoval, že nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom obce budú udržiavané v rámci
pridelených finančných prostriedkov na údržbu v roku 2014 a poďakoval poslancom
Jánovi Agárdymu a Ivanovi Dankovi za pomoc pri zastrešení kaštieľa vo Veľkých
Krškanoch. Zároveň informoval o postupe vysporiadania pozemku – bývalá ZŠ v Malých
Krškanoch- so Slovenským pozemkovým fondom.
PaedDr. Oľga Kozlíková navrhla vybudovanie chodníkov na cintorínoch.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval, že cintoríny sú z hľadiska potreby
hotové, avšak prisľúbil, že sa preskúmajú možnosti realizácie tohto návrhu.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dal starosta obce
Ing. Peter Kováčik o rozpočte obce na rok 2014 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 2014.
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 2/2013 a dal
priestor na jeho pripomienkovanie. Vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne
pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať.
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 2014.
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7. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o stave inventarizácie
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 v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy dal hlasovať o možnosti obce zostaviť
a predkladať rozpočet obce Krškany bez programovej štruktúry.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce
Krškany bez programovej štruktúry v ďalšom období.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť hlavnej
kontrolórky Zuzany Horňákovej o výkon funkcie hlavnej kontrolórky v inej obci
a dal o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky Zuzany
Horňákovej v inej obci.
8. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Následne informoval o problematike túlavých psov v obci a o problémoch s tým
súvisiacich a navrhol vypracovať nové VZN týkajúce sa držania psov a chovu
hospodárskych zvierat v obci Krškany.
PaedDr. Oľga Kozlíková k téme túlavých psov hovorila o svojich skúsenostiach
v priebehu minulého obdobia a podporila návrh starostu obce.
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 PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch z 08. decembra 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2014 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2014 a Správu o plnení a čerpaní rozpočtu
k 30.11.2013
 Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2014
 V rôznom prerokovalo:
 Informáciu o stave inventarizácie
 Novelu zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 Žiadosť Zuzany Horňákovej na výkon kontrolnej činnosti v ďalšej obci
a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/16/2013
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 2014 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 a Rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 1/2013

Uznesenie č. 2/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Krškany na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 184 000.-€ a vo
výdavkovej časti vo výške 181 900.-€ spolu s rozpočtom na roky 2015-2016

b) s ch v a ľ u j e
Správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce Krškany k 30.11.2013 bez pripomienok.
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Uznesenie č. 3/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2014

Uznesenie č. 4/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
inventarizačnú komisiu pre ďalšie obdobie v zložení: PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján
Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária Cibulová

Uznesenie č. 5/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
v zmysle novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Krškany bez programovej štruktúry v ďalšom
období

Uznesenie č. 6/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky Zuzany Horňákovej v inej obci

Uznesenie č. 7/16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
ukladá
predložiť návrh VZN o držaní psov a chovaní hospodárskych zvierat v obci Krškany
T: budúce zasadnutie OZ
Zodp.: starosta obce
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10. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným
prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy

Ing. Marek Halbavý

Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 10.12.2013

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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