OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 16.12.2012

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

Program
12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 16.12.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 20132015
Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2013-2015
Návrh VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2013
Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
Návrh VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Krškany
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

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

2

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 16.12.2012

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, Ivan Danko.

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ing. Marek Halbavý.
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.
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2013
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, požiadal hlavnú kontrolórku obce, Zuzanu
Horňákovú, o predloženie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2013-2015.
Zároveň oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
K predneseným stanoviskám neboli žiadne pripomienky.
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2013
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok
2013, ktorý bol vypracovaný na základe očakávaných konkrétnych príjmov a výdavkov.
Informoval o prioritách do ďalšieho obdobia, medzi ktoré patrí zabezpečenie kvalitných
funkcií, čistota obce, modernizácia verejného osvetlenia na Zajačej Doline a zníženie
nákladov za komunálny odpad, ktoré, už aj napriek dosiahnutému 28% zníženiu, tvoria
výraznú časť výdavkov. Zároveň zdôvodnil ostatné položky jednotlivých programov
rozpočtu a zodpovedal na otázky poslancov.
Poslanci prerokovali aj návrh rozpočtu na roky 2014-2015, ktorý zobrali na vedomie.
Následne oboznámil poslancov o oficiálnom stretnutí s primátorom mesta Levice, Ing.
Štefanom Mišákom, za účelom riešenia dochádzky detí do Materskej školy v Krškanoch.
Nakoľko neboli zo strany poslancov prednesené ďalšie pripomienky, dal starosta obce,
Ing. Peter Kováčik, o rozpočte obce Krškany na rok 2013 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 2013.

6. Návrh VZNč. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2013
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom návrh VZN č. 1/2012.
Vzhľadom k nízkemu počtu detí v MŠ navrhol ďalšie možnosti využitia MŠ, napr.
víkendové jasle, večerná MŠ, a pod..
Zároveň vyzval poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k predloženému návrhu
VZN.
Keďže k predloženému návrhu neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce o návrhu
VZN č. 1/2012 hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
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Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce
Krškany na rok 2013.

7. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, oboznámil poslancov s predloženým návrhom
VZN č. 2/2012 s tým, že zmena nastala len vo výške sadzby za trvalé trávnaté porasty,
ktoré upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Následne vyzval poslancov na predloženie svojich pripomienok k tomuto návrhu.
Nakoľko k návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Krškany.

8. Návrh VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov
z domácností na území obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, uviedol predložený návrh VZN č. 3/2012 a dal
priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto návrhu.
Vzhľadom k tomu, že k predloženému návrhu poslanci nepredniesli žiadne pripomienky,
dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
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kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
a elektroodpadov z domácností na území obce Krškany.

kuchyne

9. Rôzne
K tomuto bodu nikto z prítomných poslancov nevystúpil.

10. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného
zastupiteľstva a prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil.
11. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
zo dňa 16. decembra 2012.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2013
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2013 a návrh rozpočtu na roky 2013-2015
 Návrh VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2012
 Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
 Návrh VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Krškany

Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2013-2015 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013
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Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce Krškany na rok 2013 v príjmovej časti vo výške 181 000.-€ a vo
výdavkovej časti vo výške 179 000.-€.
b) b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočet obce Krškany na rok 2014-2015

Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2013.
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany.

Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na
území obce Krškany
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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 18.12.2012

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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