OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 26.04.2015

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

Program
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 26.04.2015

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce Krškany
Prerokovanie návrhov zmien a doplnkov Územného plánu obce Krškany
Diskusia
Rôzne
Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 26.04.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil poslankyňu PaedDr. Oľgu Kozlíkovú, ktorá sa z vážnych rodinných
dôvodov nemohla zasadnutia zúčastniť. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
šiesti poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň
predložil na schválenie program rokovania.
Za predložený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov:
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Neprítomní poslanci: PaedDr. Oľga Kozlíková
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch program rokovania jednomyseľne schválilo.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Agárdy
Ivan Danko

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, informoval, že na základe vyhlásenia volieb na
funkciu hlavného kontrolóra obce Krškany na ďalšie obdobie v zmysle § 18 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, bola vymenovaná komisia pre voľbu hlavného
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kontrolóra, ktorej členmi boli: PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján Agárdy a Mária
Cibulová. Zároveň požiadal člena komisie Jána Agárdyho, aby oboznámil
prítomných s priebehom prijímania žiadosti a splnenia podmienok výberového
konania. Zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Vzhľadom k tomu, že prihlášku do výberového konania podala len pani Zuzana
Horňáková, bytom Krškany č. 153, 934 01 Krškany a splnila všetky stanovené
podmienky výberového konania, komisia na voľbu hlavného kontrolóra odporučila
Obecnému zastupiteľstvu v Krškanoch vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce
Krškany.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov:
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Neprítomní poslanci: PaedDr. Oľga Kozlíková
Následne Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch prijalo:
Uznesenie č. 1/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
volí
Zuzanu Horňákovú, bytom Krškany č. 153, 934 01 Krškany za hlavnú kontrolórku
obce Krškany na obdobie rokov 2015-2021, s výkonom funkcie od 01.05.2015
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s mesačným pracovným úväzkom 0,20%.

4. Prerokovanie návrhov zmien a doplnkov Územného plánu obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, opätovne informoval o povinnosti raz za 4
roky prerokovať územný plán obce, a s tým súvisiacich doručených žiadostiach o
zmenu územného plánu, ktoré podali: pani Božena Csuková, M.R. Štefánika 27, 934
01 Levice, pán Tomáš Ivan s manželkou Hanou Ivanovou rod. Drappanovou,
Perecká 21, 934 05 Levice a Ján Kozlík a Oľga Kozlíková rod. Oremová, Krškany
265, 934 01 Krškany.
Pre bližšie objasnenie žiadostí vyzval starosta obce prítomných žiadateľov, aby
predstavili poslancom svoje zámery s pozemkami, ktoré chcú zahrnúť do ÚP obce.
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Žiadatelia odpovedali na otázky poslancov a hlavnej kontrolórky o svojich
investičných zámeroch.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
odporúča
žiadateľom o zmenu Územného plánu obce Krškany predložiť podľa možnosti
stanoviská dotknutých orgánov v súvislosti s odňatím poľnohospodárskej pôdy.
Prerokovanie návrhov a zmien v ÚP bude predmetom rokovania OZ.
5. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, dal priestor poslancom a ostatným prítomným,
aby predložili svoje pripomienky a návrhy.
Ing. Ján Pastier navrhol pretrieť okná a vyčistiť žľaby na cintoríne v Malých
Krškanoch.
Ján Agárdy požiadal o vykosenie futbalového ihriska v obci.
Ľudovít Gubík poukázal na zanesený odvodňovací kanál.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, zaujal stanovisko k jednotlivým diskusným
príspevkom.
6. Záver
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, poďakoval za účasť všetkým poslancom a
ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hod.

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ivan Danko

Zapisovateľka: Mária Cibulová
V Krškanoch, dňa 29.04.2015

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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