OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 10.03.2013

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

Program
13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 10.03.2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2012
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 28.02.2013
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
a o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
na území obce Krškany
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 10.03.2013

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: PaedDr. Oľga Kozlíková, Marián Chvojka.

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ivan Danko.
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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2012
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, požiadal hlavnú kontrolórku obce, Zuzanu
Horňákovú, o predloženie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Krškany za rok 2012. Hlavná kontrolórka informovala prítomných o vykonaných
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kontrolách obce Krškany v roku 2012, o kontrolných zisteniach a odporúčaniach k nim.
K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
5. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 28.02.2013
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, oboznámil poslancov s hospodárením obce
Krškany ku dňu 31.12.2012 a plnením rozpočtu obce Krškany k 28.02.2013. Na základe
predložených správ vyjadril spokojnosť s hospodárením obce Krškany a vyzval
poslancov, aby predložili prípadné pripomienky k danému bodu programu.
K predloženým materiálom a podaným informáciám neboli prijaté žiadne pripomienky.
6. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predniesol poslancom návrh rokovacieho poriadku
OZ a otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Ing. Ján Pastier, predniesol námietku k §6 bod 7, ktorý upravuje aj časové obmedzenie
vystúpenia obyvateľa obce k prerokovávanému bodu programu ohraničené na 1 minútu.
Navrhuje upraviť čas vyhradený na pripomienkovanie občanov na 5 minút.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, s predneseným návrhom súhlasil a dal o tomto
návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov – Ing. Miroslav Plecho, Marián Chvojka,
Ing. Ján Pastier, Ing. Marek Halbavý, Ivan Danko
Proti hlasovali 2 poslanci – PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján Agárdy
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch so zmenou §6 bod 7, v ktorom je vystúpenie obyvateľa obce
k prerokovávanému bodu programu časovo ohraničené do 5 minút.

7. Návrh VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok a o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku na území obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, oboznámil poslancov s predloženým návrhom
VZN č. 1/2013 a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
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Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na území obce Krškany s tým,
že umožňuje prevádzkovateľovi žumpy používať odpadovú vodu po zákonnej
chemickej úprave pre vlastnú potrebu. Pri takomto použití odpadovej vody sa
vyžaduje vedenie evidencie o jednotlivých úpravách.
8. Rôzne
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, informoval poslancov o doručenej žiadosti
obyvateľov osady Jakubie v časti Veľké Krškany, v zastúpení Helenou Rapkovou.
Predmetom žiadosti je pomoc pri úprave miestnej komunikácie v Jakubí, časť Veľké
Krškany, ktorú narúša vplyv klimatických zmien a jej nepriaznivý stav vážne ohrozuje
dotknutých obyvateľov obce.
PaedDr. Oľga Kozlíková poukázala aj na nevyhovujúci stav miestnej komunikácie
v tzv. „Pánskej ulici“ v časti Veľké Krškany – stekanie dažďovej vody po telese cesty.

9. 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 informoval o termíne odvozu nebezpečného odpadu v obci,
poukázal na dôležitosť vykonávať v rámci bezpečnosti a ochrany občanov revízie
komínov, upozornil na povinnosť čipovania psov, mačiek a fretiek s možnosťou obce
zabezpečiť hromadné čipovanie.
Jozef Čierny žiada o osadenie kríža k pomníku padlých bojovníkov pri kultúrnom dome
a poukazuje na nutnosť opravy strechy v bývalej MŠ a na šatniach pri ihrisku.
Ján Chvojka žiada o rekonštrukciu štátnej komunikácie v časti Malé Krškany.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, reagoval na pripomienky prítomných:
- zber nebezpečného odpadu bude v obci je zabezpečený na mesiac marec 2013,
- v súvislosti s revíziou komínov navrhuje vyhlásiť prostredníctvom miestneho
rozhlasu poučenie o dôležitosti zabezpečenia revízie komínov,
- verejná akcia čipovania psov a mačiek bude realizovaná v priebehu mesiaca máj 2013,
- Pomník padlým bojovníkom je autorsky chránený, preto nie je možné zasahovať do
jeho okolia osadením kríža, avšak nevidí problém osadiť kríž na inom vhodnom
mieste,
- informoval o ukončení opravy strechy v priestoroch bývalej MŠ v mesiaci február
2013, a zároveň informoval o vykonaní statického posudku na bývalé šatne s tým, že
tieto nevyhovujú platným normám a budova bude predmetom likvidácie,
- nakoľko nie je v kompetencii obce riešiť stav štátnej komunikácie v obci, obec môže
len požiadať vlastníkov komunikácie o jej údržbu a zabezpečenie bezpečnosti
premávky.
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Anton Rapko, predseda dozorného výboru Jednoty SD, poďakoval starostovi obce, Ing.
Petrovi Kováčikovi, za úpravu okolia predajne Jednoty SD v obci Krškany.
10. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
z 10. marca 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:





Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2012
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 28.02.2013
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok a o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na území
obce Krškany
 V rôznom prerokovalo žiadosť obyvateľov osady Jakubie, časť Veľké Krškany,
v zastúpení Helenou Rapkovou, ktorej predmetom je pomoc pri oprave miestnej
komunikácie v Jakubí, časť Veľké Krškany.

Uznesenie č. 1/13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2012.
Uznesenie č. 2/13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Krškany k 28.02.2013.

Uznesenie č. 3/13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krškanoch v zmysle pripomienok.
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Uznesenie č. 4/13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok a o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku na území obce Krškany s tým, že umožňuje prevádzkovateľovi
žumpy používať odpadovú vodu po zákonnej chemickej úprave pre vlastnú potrebu. Pri
takomto použití odpadovej vody sa vyžaduje vedenie evidencie o jednotlivých úpravách.

Uznesenie č. 5/13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
a) so žiadosťou obyvateľov osady Jakubie, časť Veľké Krškany, o úpravu miestnej
komunikácie v Jakubí, časť Veľké Krškany,
b) s úpravou miestnej komunikácie v tzv. „Pánskej ulici“ vo Veľkých Krškanoch.

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

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Oľga Kozlíková
Marián Chvojka

Zapisovateľka: Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 12.03.2013

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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