OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 22.06.2014

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

Program
18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 22.06.2014

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Výročná správa o hospodárení obce, Záverečný účet obce Krškany za rok 2013
a stanovisko hlavného kontrolóra
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2014
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 22.06.2014

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: Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení: Ing. Ján Pastier, 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. Výročná správa obce Krškany za rok 2013, Záverečný účet obce Krškany za rok
2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu obce
Krškany za rok 2013 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2013. Konštatoval, že
obec dosiahla v roku 2013 mimoriadne dobré výsledky. Zároveň informoval poslancov
o vykonanom audite
a predložil Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu Obce Krškany o overení účtovnej závierky k 31.12.2013, Ing. Jozefa

3

Adamkoviča, ktorý konštatoval, že účtová závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krškany
k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve. Následne požiadal hlavnú kontrolórku obce –
Zuzanu Horňákovú, aby predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce
Krškany za rok 2013. Odporučila OZ schváliť celoročné hospodárenie obce Krškany
bez výhrad. Poslanci predložené stanovisko zobrali na vedomie.
Starosta obce dal 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 2013 a Záverečnom účte obce Krškany za rok
2013 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 2013 a
Záverečný účet obce Krškany za rok 2013 bez výhrad.
Zároveň schválili použitie prebytku v sume 20 798,49.-€ na tvorbu rezervného
fondu vo výške 20 798,49.-€
5. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce
Krškany k 31.05.2014. Vyjadril spokojnosť s hospodárením obce Krškany, ktoré aj na
základe zvýšených príjmov predstavuje rozpočtový prebytok k 31.05.2013 sumu
27 467,63.-€. Konštatoval, že väčšia časť prostriedkov bola použitá na vybavenie a
modernizáciu materskej školy. Zároveň informoval o rokovaniach s SPP a riaditeľom
Tekovskej ekologickej, ktoré by mali priniesť ďalšie zníženie výdavkov obce.
Nakoniec vyzval poslancov, aby predložili prípadné pripomienky k tomuto bodu
programu.
Poslanci prijali informáciu o plnení rozpočtu k 31.05.2014 bez pripomienok.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku obce - Zuzanu
Horňákovú, aby 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 predložila plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2014.
Predložený plán zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.

4

7. Rôzne
Starosta obce Ing. Peter Kováčik vyzval poslancov na predloženie svojich
pripomienok a príspevkov.
•

PaedDr. Oľga Kozlíkové predložila návrh platu starostu obce na ďalšie
obdobie. Konštatovala, že obec v uplynulom roku a v priebehu roka 2014
dosiahla mimoriadne dobré výsledky v hospodárení, 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 predstavoval sumu
2 312,.-€.
Vzhľadom k tomu, že neboli podané iné návrhy, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať.
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 nehlasoval nikto.
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec:
Marián Chvojka
Poslanci schválili plat starostu obce Krškany na ďalšie obdobie vo výške
2 312.-€.

•

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik informoval o nutnosti prerokovania a
prijatí uznesenia v súvislosti s plnením podmienok získania nehnuteľností do
vlastníctva obce nachádzajúce sa v kat. úz. Malé Krškany, parc. č. 45/9
zastavaná plocha, výmera 113 m2 a parc. č. 45/1 záhrada , výmera 3072 m2
vedené na LV 460 vo vlastníctve SR v správe SPF.

•

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom žiadosť správcu
farnosti - Františka Mašeka, o poskytnutie dotácie vo výške 2 000.-€ na
vymaľovanie interiéru farského kostola sv. Anny.
Vzhľadom k tomu, že neboli prednesené žiadne pripomienky, dal starosta obce
o poskytnutí dotácie hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili dotáciu na vymaľovanie interiéru
farského kostola vo výške 2 000.-€.
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•

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom žiadosť pána Dávida
Karafu o odkúpenie 2/3 podielu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
nachádzajúcej sa v kat. úz. Malé Krškany, parc. č. 72 zastavané plochy a
nádvoria, výmera 360 m2 s rodinným domom súp. č. 56.
Nakoľko žiadateľ nie je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, poslanci
túto žiadosť zamietli.

•

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom žiadosť pána Tomáša
Ivana a manželky Hany Ivanovej rod. Drappanovej o súhlas so stavbou
rodinného domu v kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 792/73 orná pôda, za
účelom odňatia poľnohospodárskej pôdy.
Poslanci súhlasili so stavbou RD za predpokladu dodržania príslušných
ustanovení stavebného zákona a iných súvisiacich právnych noriem.

8. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril diskusiu. Vzhľadom k tomu, že do
diskusie neboli uvedené žiadne príspevky, požiadal 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 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch z 22. júna 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Výročnú správu obce Krškany za rok 2013, Záverečný účet obce Krškany za rok
2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2014
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
 V rôznom prerokovalo:
▪ Plat starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
▪ Žiadosť správcu farnosti Krškany o poskytnutie dotácie na vymaľovanie farského
kostola
▪ Žiadosť pána Dávida Karafu o odkúpenie 2/3 podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa na parc. č. 72 v kat. úz. Malé Krškany
▪ Žiadosť pána Tomáša Ivana a manželky Hany Ivanovej rod. Drappanovej o súhlas
na stavbu rodinného domu na parc. č. 792/73 v kat. úz. Veľké Krškany.
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a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Výročnú správu obce Krškany za rok 2013 a Záverečný účet obce Krškany za rok
2013 bez výhrad
b) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2013 a Správu audítora za rok
2013
c) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku v sume 20 798,49.-€, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
- tvorba rezervného fondu 20 798,49.-€
Uznesenie č. 2/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.05.2014.

Uznesenie č. 3/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krškany na II. polrok 2014

Uznesenie č. 4/18/2014
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
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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 2 312.-€.
c) v súlade s § 11ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie rokov 2014-2018
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce Krškany na plný úväzok.
Uznesenie č. 5/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
prehlasuje
že pozemok reg. KN-C parc. č. 45/9 zastavaná plocha o výmere 113 m 2, spolu
s pozemkom reg. KN-E parc. č. 45/1 záhrada o výmere 3072 m 2, vedené na LV č. 460
v k.ú. Malé Krškany vo vlastníctve SR v správe SPF v podiele 1/1, tvoria
neoddeliteľnú súčasť k budove školy, ktorá je vo vlastníctve obce (súp. č. 50 na LV č.
1). Budova bola postavená obcou v roku 1945 ako škola (do r. 1974). V súčasnosti sa
príležitostne využíva na kultúrne aktivity. Areál školy s priľahlým pozemkom je
oplotený a udržiavaný obcou.
Pozemky spĺňajú podmienky odovzdania z vlastníctva štátu v zmysle ustanovení § 2d
ods. 1, 2a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 6/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
s poskytnutím dotácie vo výške 2 000.-€ na vymaľovanie farského kostola v zmysle
predloženej žiadosti.

Uznesenie č. 7/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
prerokovalo
žiadosť pána Dávida Karafu s tým, že
nesúhlasí
s odpredajom 2/3 podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. č. 72 v kat. úz. Malé
Krškany /LV č. 269/ žiadateľovi , nakoľko podmienkou rokovania o vysporiadaní
vlastníckych vzťahov k uvedenej nehnuteľnosti je žijúci vlastník 1/3 podielu danej
nehnuteľnosti.
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Uznesenie č. 8/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
so stavbou rodinného domu na parc. č. 792/73 v kat. úz. Veľké Krškany za
predpokladu dodržania príslušných ustanovení stavebného zákona a iných súvisiacich
právnych noriem. Súhlas sa vydáva za účelom odňatia poľnohospodárskej pôdy pre
žiadateľa Tomáša Ivana a manželku Hanu Ivanovú rod. Drappanovú.
Uznesenie č. 9/18/2014
Obecné zastupitestvo v Krškanoch
v súlade so zákonom SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
určuje
a) jeden volebný obvod pre celú obec Krškany
b) 7 poslancov volených do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018.

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

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ing. Marek Halbavý
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 24.06.2014

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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