OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 09.06.2013

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

Program
14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 09.06.2013














Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2012 a stanovisko
hlavného kontrolóra
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2013
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
Schválenie výšky príspevku na dieťa pre centrá voľného času
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 09.06.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky, ktorá sa z rodinných dôvodov nemohla
zasadnutia zúčastniť. 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, Ivan Danko.

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. Výročná správa obce Krškany za rok 2012, Záverečný účet obce Krškany za rok
2012 a stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu obce Krškany
za rok 2012 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2012 s konštatovaním, že rok 2012 bol
3

pre obec priaznivý. Zároveň starosta obce informoval poslancov o vykonanom audite
a predložil Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Krškany
o overení účtovnej závierky k 31.12.2012, Ing. Jozefa Adamkoviča, ktorý konštatoval, že
účtová závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Krškany k 31.12.2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Starosta obce v tejto súvislosti predniesol v mene hlavnej kontrolórky obce, Zuzany
Horňákovej, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krškany za rok
2012, v ktorom odporúčala obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
Záverečného účtu obce Krškany za rok 2012 výrokom: „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“. Následne dal starosta obce priestor poslancom na vyjadrenie
pripomienok k tomuto bodu.
Nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne námietky a pripomienky, dal starosta obce
o Výročnej správe obce Krškany za rok 2012 a Záverečnom účte obce Krškany za rok
2012 hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili Výročnú správu obce Krškany za rok 2012
a Záverečný účet obce Krškany za rok 2012 .

5. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2013
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce
Krškany k 31.05.2013. Vyjadril spokojnosť s hospodárením obce Krškany, ktoré aj na
základe zvýšených príjmov predstavuje rozpočtový prebytok k 31.05.2013 sumu
31 229,96.-€. Zároveň informoval o nutnosti zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií
(Jakubie, tzv. Pánska ulica) a o pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia v Zajačej
Doline, ktorou sa výrazne znížia náklady na spotrebu elektrickej energie. Nakoniec vyzval
poslancov, aby predložili prípadné pripomienky k tomuto bodu programu.
Poslanci prijali informáciu o plnení rozpočtu k 31.05.2013 bez pripomienok.

6. Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest
PaedDr. Oľgu Kozlíkovú predložila návrh platu starostu obce na ďalšie obdobie.
Konštatovala, že obec v uplynulom roku a v priebehu roka 2013 dosiahla mimoriadne
dobré výsledky v hospodárení, aj zabezpečením mimorozpočtových zdrojov pre obec
v roku 2013, a preto predkladá návrh, aby plat starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest bol
1 328,25.-€ + 70% , t.j. 2 259.-€. 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 6 poslancov: Ing. Miroslav Plecho, Ján Agárdy, PaedDr. Oľga
Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ing. Marek Halbavý,
Ivan Danko
Proti hlasoval 1 poslanec:
Marián Chvojka
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci schválili plat starostu obce Krškany na ďalšie obdobie vo výške 2 259.-€.

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom v mene hlavnej kontrolórky
obce, Zuzany Horňákovej, a 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, Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013.
Predložený plán zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.

8. Schválenie výšky príspevku na dieťa pre Centrá voľného času
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o zmene financovania centier voľného
času. Na základe toho predložil poslancom dve žiadosti o finančnú dotáciu: Centrum
voľného času, sv. Vincenta de Paul, Levice a Centrum voľného času v Leviciach. Zároveň
požiadal poslancov, aby predniesli svoje návrhy, týkajúce sa výšky príspevku na dieťa
a spôsobu prerozdelenia finančných prostriedkov do CVČ.
Ing. Miroslav Plecho navrhol príspevok do CVČ vo výške 40.-€ na jedno dieťa.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik doplnil návrh v tom, že ak dieťa navštevuje viac
centier voľného času, bude tento príspevok na toto dieťa prerozdelený a centrá voľného
času obdržia rovnaký podiel z celkovej schválenej výšky príspevku. Nakoľko neboli zo
strany poslancov predložené ďalšie návrhy, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili výšku príspevku pre Centrum voľného času, sv.
Vincenta de Paul, Levice vo výške 40.-€ na jedno dieťa, s tým, že schválený
príspevok pre CVČ Levice bude poskytnutý až po upresnení počtu detí v tomto
zariadení. A zároveň schválili spôsob prerozdelenia príspevku v prípade účasti vo
viacerých CVČ.
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9. Rôzne
Starosta obce Ing. Peter Kováčik vyzval poslancov na predloženie svojich pripomienok
a príspevkov.
Ing. Miroslav Plecho sa aj v mene ostatných prítomných informoval o možnosti
domáhania sa opravy štátnych ciest v obci.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik odpovedal s tým, že obec nemá možnosť priamo
ovplyvniť opravu a údržbu štátnych komunikácií a nesmie vynaložiť žiadne finančné
prostriedky do majetku, ktorý nie je vo vlastníctve obce. Zároveň informoval o žiadosti
pani Emílie Haugovej na označenie priechodu pre chodcov v časti Zajačia Dolina, na
základe ktorej obec žiadala riaditeľa OR PZ v Leviciach, pplk. Mgr. Miroslava Košúta,
o vydanie súhlasu na jeho zabezpečenie. Starosta obce informoval OZ o písomnej
odpovedi riaditeľa OR PZ v Leviciach.
Marián Chvojka žiadal o informáciu, týkajúcu sa odvodňovacieho jarku (pri ihrisku).
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o zložitosti doriešenia problému s vodou
s tým, že problém je v štádiu riešenia a o jeho výsledku bude informovať OZ. Zároveň
požiadal poslancov o ich návrhy na riešenie tejto situácie.
Ing. Ján Pastier informoval o možnom spôsobe likvidácie starých šatní pri futbalovom
ihrisku s tým, že možnosti likvidácie budú predmetom nasledujúceho zasadnutia OZ.
10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Ing. Ján Pastier sa zaujímal o stav v pripravenosti rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval, že bola vypracovaná kompletná
projektová dokumentácia a zverejnená na internetovej stránke obce výzva dodávateľských
prác pre uvedenú akciu. Ku dňu konania OZ do súťaže nepredložil svoju ponuku žiaden
dodávateľ prác.
11. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch z 09. júna 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Výročnú správu obce Krškany za rok 2012, Záverečný účet obce Krškany za rok 2012
a stanovisko hlavného kontrolóra
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2013
 Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest – plat starostu
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
 Schválenie výšky príspevku na dieťa pre centrá voľného času
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a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Výročnú správu obce Krškany za rok 2012 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2012
a presun prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu.
b) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany
Uznesenie č. 2/14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2013.

Uznesenie č. 3/14/2013
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 2 259.-€.

Uznesenie č. 4/14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krškany na II. polrok
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Uznesenie č. 5/14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
a) výšku príspevku pre Centrum voľného času, sv. Vincenta de Paul, Levice vo výške
40.-€ na jedno dieťa s tým, že schválený príspevok pre CVČ Levice bude poskytnutý
až po upresnení počtu detí v tomto zariadení.
b) spôsob prerozdelenia príspevku v prípade účasti vo viacerých CVČ.

12. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným
prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ivan Danko
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 16.06.2013

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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