OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 30.4.2011

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

Program
4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h konaného dňa 30.4.2011

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Návrh rozpočtu obce Krškany na roky 2012-2014
Povodňový plán záchranných prác obce Krškany
Zámer realizácie opatrení obce Krškany ma ochranu pred povodňami,
Riešenia následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z..
7. Rôzne
- Návrh na zakúpenie štiepkovača a drtiča pre obec
- Žiadosť J. Rojku o prenájom parc.č. 344 na obdobie 25 rokov
- Návrh na priznanie odmeny starostovi obce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

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

Zápisnica
napísaná na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krškanoch, konaného dňa 30.4.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie
1. O t v o r e n i e
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci takže je zasadnutie obecného zastupiteľstva
uznášania schopné. Predložil k schváleniu program rokovania, ktorý doplnil v bode
rôzne. Predložený program rokovania poslanci schválili.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil Vilmu Agárdyovú - pracovníčku obce .
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr.Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ing. Marek Halbavý.
Za predložený návrh dal hlasovať. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili.
4. Návrh rozpočtu obce Krškany na roky 2012-2014
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rozpravu k predloženému návrhu rozpočtu
na roky 2012-2014, ktorý mali poslanci doručený spolu s pozvánkou. Konštatoval, že
rozpočet na nasledujúci rok sa bude každoročné schvaľovať.
Starosta dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov .
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov,
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci schválili predložený návrh rozpočtu
na roky 2012-2014.
5. Povodňový plán záchranných prác obce Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil k schváleniu Povodňový plán záchranných
prác obce Krškany. Oboznámil poslancov, že vypracovaný plán bol prekonzultovaný zo
zodpovedným pracovníkom Odboru CO – ObÚ v Leviciach, ktorý doporučil plán predložiť
k schváleniu obecnému zastupiteľstvu.

PaedDr.Oľga Kozlíková návrhla dať do poriadku všetky jarky, ktoré slúžili na odtok vôd.
Zároveň upozornila, že nech hospodáriaci roľníci na svojich pozemkoch rozorané jarky
obnovia a tým ich vrátia do pôvodného stavu.
Neboli všetky povodne zavinené prírodou, ale aj ľudským zásahom.
Ján Agárdy – navrhol informovať občanov o prácach na ochranu pred povodňami, ktorú
budú vykonávať občania zapojení do uvedených prác v rámci realizácie opatrení.
Marián Chvojka mal otázku, či je Hasičský a záchranný zbor v obci tak vybavený, že môže
pomôcť po technickej stránke. Ing. Peter Kováčik- starosta obce oboznámil poslancov ,
ako i ostatných prítomných, že obec požiadala Ministerstvo obrany SR o striekačku,
ktorá bude nápomocná pri povodňových situáciách.
Starosta dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci schválili predložený povodňový plán záchranných prác obce Krškany.
6. Zámer realizácie opatrení obce Krškany na ochranu pred povodňami, riešenia
následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 ods.j. zákona č. 5/2004 Z.z.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Obecného zastupiteľstva
v Krškanoch „ Zámer realizácie opatrení obce Krškany nba ochranu pred povodňami,
riešenia následkov v mimoriadnej situácie podľa § 50 ods.j. zákona č. 5/2004 Z.z.
Oboznámil poslancov s počtom občanov zapojených do tohto projektu.
Z UPSVaR budú poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a časť nákladov na pracovné
náradie.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený zámer vzali na vedomie.

7. R ô z n e
7.1. Návrh na zakúpenie štiepkovača a drtiča pre obce.
Starosta obce – Ing. Peter Kováčik predložil poslanom OcÚ návrh na zakúpenie
štiepkovača a drtiča, nakoľko cenové ponuky firiem, ktoré vykonávajú tieto
práce sú vysoké .
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie návrhu hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci schválili predložený návrh.
7.2.

Žiadosť Juraja Rojku o prenájom parc.č. 344 na obdobie 25 rokov – výsadba sadu.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil žiadosť Juraja Rojku z Nitry o prenájom
parc. č. 344, kat. úz. Veľké Krškany o výmere 23 437 m2, druh pozemku – orná
pôda na dobu 25 rokov. Cena prenájmu za jeden rok: 500,-€.
7.3.

Návrh na priznanie odmeny starostovi obce
Zástupkyňa starostu obce PaedDr. Oľga Kozlíková predložila návrh na priznanie
odmeny pre starostu obce Ing. Petra Kováčika vo výške 50 % súčtu platov za
obdobie január – apríl 2011. Odmenu navrhuje za vykonané a zrealizované
opatrenia v oblasti zníženia nákladov na spotrebu elektrickej energie
a odpadového hospodárstva a za mimoriadnu kvalitu výkonu starostu obce
Krškany.
Hlasovanlo 7 prítomných poslancov.
Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov .
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci predložený návrh schválili.

8. 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. Ján Pastier – navrhol predložiť správu o majetku obce a jeho využitie do najbližšieho
obecného zasadnutia. Vyslovil požiadavku občanov o autobusový spoj z popoludňajšej
zmeny, prípadne v súčinnosti s okolitými obcami. Informoval ObZ o nedodržiavaní rýchlosti
na osade Zajačia Dolina. A s tým spojené sťažnosti občanov .
Ján Agárdy- či by nebolo možné kúpiť nejaký tranzit, ktorý by bol pre pracovníkov n a
protipovodňové práce a tiež by ho využívali hasiči. Starosta obce - Ing. Peter Kováčik
odpovedal, že v tomto čase obec nemá finančné prostriedky na zakúpenie takého
motorového vozidla.
Antónia Kozová- sa informovala, kde môžu vyvážať pokosenú trávu .Či je už určené nejaké
miesto na vývoz. Starosta obce – Ing. Kováčik odpovedal, že občania budú MR informovaní,
keď bude otvorená skládka na zelený odpad.
Beata Zrubcová - pred MŠ stojí v jarku voda už viac rokov 30 -40 cm, voda už preteká ku
nim, neodteká a v pivnici im vystúpila voda. Ako to obecný úrad bude riešiť. Sťažovala sa na
nedodržiavanie zatváracích hodín v pohostinstve u Michala Horňáka. Na ulici je veľký ruch
v čase po 22,00 hod. do neskorých nočných hodín. Hovorila o tom, že deti chodia do
pohostinstva a po 22,00 hod. sú hlučné na ulici.
Michal Horňák sa vyjadril, že dodržiava prevádzkovú dobu určenú obecným zastupiteľstvom,
ale keďže v pohostinstve má aj byt, máva svoje súkromné stretnutia s priateľmi.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik upozornil prítomného p. Horňáka Michala o dodržiavanie
zatváracích hodín a zároveň navrhol pani Zrubcovej dohodnúť sa s prevádzkovateľom
pohostinstva o dodržiavaní prevádzkovej doby v spokojnosti obidvoch strán.
Ing. Ján Pastier sa vyjadril, že ako poslanec v predošlom volebnom období na základe
sťažností sledoval zatváraciu dobu v pohostinstve a pohostinstvo bolo po 22,00 hod.
zatvorené.
Ing. Miroslav Plecho sa vyjadrili, že bol v pohostinstve, ale o 22,00 hod. prevádzkovateľ
zatvoril. K problému pohybu detí v neskorých večerných hodinách sa vyjadril, že
zodpovednosť majú rodičia.
RNDr. Milan Zrubec – povedal, že nočný kľud nie je vôbec dodržiavaný.
Marián Lacek – sa vyjadril , že mládež robí veľký hluk v autobusovej čakárni.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik k problému vody v jarku pred MŠ odpovedal, že v rámci
protipovodňových prác sa bude čistiť i jarok pred MŠ.
9. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr.Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krškanoch
zo dňa 30. apríla 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Návrh rozpočtu obce Krškany na roky 2012-2014
2. Povodňový plán záchranných prác obce Krškany
3. Zámer realizácie opatrení obce Krškany na ochranu pred povodňami, riešenia
následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j. zákona č. 5/2004 Z.z.
4. Rôzne
- návrh na zakúpenie štiepkovača a drtiča pre obec
- Žiadosť Juraja Rojku o prenájom parc. č. 344 na dobu 25 rokov
- Návrh odmeny starostovi obce
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
návrh rozpočtu obce Krškany na roky 2012-2014.

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s c h v a ľ u j e Povodňový plán záchranných prác obce Krškany.

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie navedomie
Zámer realizácie opatrení obce Krškany na ochranu pred povodňami, riešenia následkov
mimoriadnej situácie podľa § 50 j. zákona č. 5/2004 Z.z.

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
so zakúpením štiepkovača a drtiča pre obec.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ú h l a s í s prenájmom pozemku par.č. 344, orná pôda v kat. úz. Veľké Krškany vo výmere
23 437 m2 na obdobie 25 rokov . Výška nájomného ročne 500,-€. Do nájomnej zmluvy
napísať, aby bol pozemok po ukončení nájmu daný do pôvodného stavu, nakoľko nájomca
tam vysadí ovocný sad. Nájomnú zmluvu uzatvoriť k 1.10.2011.
Uznesenie č.20
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
odmenu pre starostu obce vo výške 50% zo mzdy za obdobie január -apríl 2011 .
Za prednesený návrh hlasovalo 7 poslancov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci uznesenie obecného zastupiteľstva s c h v á l i l i.
10. Záver
Poslanci Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a všetkým
ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia :
Ing. Miroslav Plecho
Ján Agárdy

Zapisovateľka: Vilma Agárdyová

Ing. Peter Kováčik
starosta obce+

