OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 21.09.2014

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

Program
19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 21.09.2014

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.08.2014
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 21.09.2014

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: Ing. Ján Pastier, Ivan Danko
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení: Ján Agárdy, Ing. Miroslav Plecho, PaedDr. Oľga Kozlíková.
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. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.08.2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu obce
Krškany k 31.08.2014. Poukázal na vyrovnanosť rozpočtu, pričom hospodárnosť obce
Krškany k tomuto dátumu predstavuje rozpočtový prebytok vo výške 49 242,32.-€.
Zároveň informoval o dohode so Slovenským pozemkovým fondom vo veci
vysporiadania pozemku v Malých Krškanoch (bývalá ZŠ), a to odovzdaním pozemku
do vlastníctva obce bezplatne. Následne dal priestor poslancom, aby sa k tomuto bodu
programu vyjadrili.
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Poslanci prijali informáciu o plnení rozpočtu k 31.08.2014 bez pripomienok.
5. Rôzne
Starosta obce Ing. Peter Kováčik v tomto bode informoval o žiadosti predsedu
Okresného súdu Levice JUDr. Ľuboša Baka zabezpečiť voľbu prísediacich na volebné
obdobie 2014-2018. V tejto súvislosti boli oslovení niektorí občania, ktorí však túto
možnosť odmietli. Preto starosta obce Ing. Peter Kováčik vyzval poslancov, aby
predložili návrhy na možných kandidátov do tejto funkcie. Nakoľko zo strany
poslancov nebol podaný žiadny návrh, starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval,
že na pozíciu prísediaceho na súde sa nenašiel žiadny vhodný kandidát.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik ďalej predložil žiadosť p. Andrey Kromkovej zo
spoločnosti SYNOT TIP, a.s. o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkovej
kancelárie na území obce Krškany, v prevádzke: Bar u Pa3ka, Krškany č. 116.
Poslanci boli oboznámení o spôsobe využívania stávkovej kancelárie. Následne dal
starosta obce Ing. Peter Kováčik o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkovanie stávkovej kancelárie od
spoločnosti SYNOT TIP, a.s. na území obce Krškany, v prevádzke Bar u Pa3ka
s tým, že raz ročne – vždy k 30. septembru sa bude súhlas prehodnocovať.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o predložených cenových ponukách v
zmysle Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na odstránenie šatní pri futbalovom
ihrisku a prác s tým spojených, prijatých na základe výzvy zo dňa 15.08.2014.
Opätovne zdôraznil, že budova je vo veľmi zlom stave, s tým, že statický posudok
konštatuje potrebu jej odstránenia a je nebezpečná a život ohrozujúca pre obyvateľov
obce. Poslanci sa zhodli na tom, že stavbu treba odstrániť čím skôr a na základe
predložených cenových ponúk vybrali cenovo najvýhodnejšiu ponuku zhotoviteľa p.
Mária Valkoviča za predpokladu komplexného zabezpečenia odstránenia stavby, ako
aj vykonania terénnych úprav pozemku a likvidácie odpadu na legálnu skládku.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal za najvýhodnejšiu cenovú ponuku p. Mária
Valkoviča hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo likvidáciu šatní na ihrisku
zhotoviteľom p. Máriom Valkovičom, Kalinčiakovo 203, 934 01 Levice, za
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predpokladu komplexného zabezpečenia odstránenia stavby, ako aj vykonania
terénnych úprav pozemku a likvidácie odpadu na legálnu skládku, ktoré budú
uhradené z rezervného fondu.
8. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril diskusiu a vyzval poslancov, ako aj
ostatných prítomných na predloženie svojich príspevkov.
Ing. Ján Pastier v súvislosti so záplavami spred 2 týždňov v časti Zajačia Dolina
poukázal na nutnosť zabezpečenia protipovodňových opatrení a informoval sa o
možnostiach obce riešiť problém zaplavených miest. Starosta obce, Ing. Peter
Kováčik, konštatoval, že vzniknutá situácia bola zapríčinená malým prietokom na
moste v časti Zajačia Dolina, ktorý nie je majetkom obce, avšak doporučuje
preskúmať možnosti zvýšenia prietoku na moste v časti Zajačia Dolina a informovať
obecné zastupiteľstvo o možnostiach jeho riešenia.
Paed.Dr. Oľga Kozlíková požiadala starostu obce o informáciu o postupe prác na
odvodňovacom jarku Fitak.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, poďakoval za súčinnosť Ing. Miroslavovi
Plechovi pri riešení kritickej situácie, ktorá vznikla poškodením koryta toku
odvodňovacieho kanála Fitak v kostolnej ulici a zabezpečení prác súvisiacich
s čistením a úpravou jarku jeho vlastníkom /Hydromeliorácie, š. p./. Ing. Miroslav
Plecho oboznámil prítomných o priebehu jednania a ďalšom postupe prác dotknutých
inštitúcií.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, požiadal starosta obce Ing. Peter Kováčik
PaedDr. Oľgu Kozlíkovú, aby predniesla návrh na uznesenie.
9. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch z 21. septembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.08.2014
 V rôznom prerokovalo:
▪ Voľbu prísediacich pre Okresný súd Levice
▪ Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s. o vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej
kancelárie v miestnej prevádzke Bar u Pa3ka
▪ Likvidáciu šatní na ihrisku podľa predložených cenových ponúk.
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a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.08.2014.

Uznesenie č. 2/19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí

s prevádzkovaním stávkovej kancelárie od spoločnosti SYNOT TIP, a.s. na území obce
Krškany, v prevádzke BAR U PA3KA s tým, že vydaný súhlas sa bude raz ročne –
vždy k 30. septembru prehodnocovať.

Uznesenie č. 3/19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
na základe predložených cenových ponúk likvidáciu šatní na ihrisku zhotoviteľom p.
Máriom Valkovičom, Kalinčiakovo 203, 934 01 Levice, za predpokladu komplexného
zabezpečenia odstránenia stavby, ako aj vykonania terénnych úprav pozemku a
likvidácie odpadu na legálnu skládku, ktoré budú uhradené z rezervného fondu.

Uznesenie č. 4/19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
poveruje
starostu obce preskúmať možnosti prietoku na moste v časti Zajačia Dolina a
informovať obecné zastupiteľstvo o možnostiach jeho riešenia.
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10. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval poslancom a ostatným prítomným za
účasť a zároveň vyjadril vďaku za štvorročnú spoluprácu a dosiahnuté výsledky
všetkým poslancom a zamestnancom obecného úradu a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Pastier
Ivan Danko
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 23.09.2014

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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