OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 10.06.2011

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

Program
5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 10.06.2011

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Zákon NR SR č. 253/1994 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
5. Schválenie Záverečného účtu obce Krškany za rok 2010
6. Rôzne
- Informácia o zapojení sa obce Krškany do programu dodávok potravín v roku
2011
- Informácia o zriadení „Domova na pol ceste“ v „DOMUM“, Zariadenie sociálnych
služieb v Krškanoch
-

Informácia o zabezpečení stravovania pre pracovníkov obce

7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce

Zápisnica
napísaná na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, konaného dňa 10.06.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na zasadnutí nie je prítomný poslanec Marián Chvojka, ktorý bol
riadne ospravedlnený. Ďalej konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je
uznášaniaschopné a predložil k schváleniu program rokovania, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Vilma Agárdyová - pracovníčka obce.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Marek Halbavý a Štefan Čierny
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ing. Miroslav Plecho
Za predložený návrh dal hlasovať. Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne
schválili.
4. Zákon NR SR č. 253/1994 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rozpravu k predloženému zákonu
a zmenách z neho vyplývajúcich. Poslanec Ing. Marek Halbavý predložil návrh na plat
starostu s účinnosťou od 01.06.2011 tak, aby plat starostu predstavoval 1269 .-€
+ 70%. Vzhľadom k tomu, že nebol podaný iný návrh, dal starosta za predložený
návrh hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili plat starostu obce od 01.06.2011 vo výške 2 158.-€

5. Schválenie Záverečného účtu obce Krškany za rok 2010
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Záverečný účet obce Krškany za
rok 2010 a zároveň informoval o stanovisku audítora Ing. Jozefa Adamkoviča
o overení účtovej uzávierky obce Krškany k 31.12.2010 a o stanovisku hlavnej
kontrolórky obce. Vzhľadom k tomu, že k predloženej správe a jednotlivým
stanoviskám neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce o Záverečnom účte obce
Krškany za rok 2010 hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov .
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili predložený Záverečný účet obce Krškany za rok 2010.

6. R ô z n e
6.1 Starosta obce informoval o zapojení sa obce Krškany do programu dodávky
potravín v roku 2011.
6.2 Starosta obce informoval o zriadení „Domova na pol ceste“ v „DOMUM“,
Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch a otvoril k tomuto bodu rozpravu.
Poslanci vyslovili zásadný nesúhlas s vytvorením “Domova na pol ceste“ v ZSS
s tým, že odporúčajú pripraviť petíciu proti rozhodnutiu Nitrianskeho
samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vytvoriť zriadenie tohto druhu v obci
Krškany.
7. D i s k u s i a
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného
zastupiteľstva a prítomných, aby vzniesli svoje príspevky do diskusie.
Ing. Miroslav Plecho – predniesol návrh postupu v prípade zostavovania petície tak,
aby iniciatívu pri podpisovaní petičných hárkov zabezpečili poslanci obecného
zastupiteľstva a zároveň navrhol informovať o tejto petícii aj poslancov za okres
Levice v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja.
PaedDr. Oľga Kozlíková – podporila návrh Ing. Miroslava Plecha a navrhla zloženie
petičného výboru s tým, aby starosta obce Ing. Peter Kováčik petičný výbor
zastupoval vo vzťahu k iným osobám.

8. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch zo dňa 10. júna 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Zákon NR SR č. 253/1994 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
2. Schválenie Záverečného účtu obce Krškany za rok 2010
3. Rôzne
-

Informácia o programe dodávky potravín v roku 2011
Informácia o zriadení „Domova na pol ceste“ v „DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb
v Krškanoch
Informácia o zabezpečení stravovania pre pracovníkov obce

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. mesačný plat starostovi obce Ing. Petrovi Kováčikovi
vo výške 2 158.- € s účinnosťou od 01.06.2011.

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
v zmysle Zákonníka práce §152 ods. 5 rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým
zabezpečí stravovanie, o 12 pracovníkov obce zaradených do protipovodňového projektu
podľa zákona č. 5/2004 Z.z. §50j a o starostu obce, poskytnutím stravných lístkov.

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Záverečný účet obce Krškany na rok 2010.

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
poveruje
starostu obce Ing. Petra Kováčika na základe predloženej petície rokovaním
s predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslancami okresu Levice zvolených
do zastupiteľstva NSK.

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
informáciu o zapojení sa obce Krškany do programu dodávky potravinovej pomoci v roku
2011.

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

Overovatelia :
Ing. Marek Halbavý
Štefan Čierny

Zapisovateľka: Vilma Agárdyová

V Krškanoch, dňa 13.06.2011

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

