OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 30.06.2012

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

Program
9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 30.06.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany na rok 2011
a stanovisko hlavného kontrolóra
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.03.2012
Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest
Správa stavebnej komisie o stave nehnuteľností vo vlastníctve obce Krškany
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 30.06.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, ţe napriek tomu, ţe nie sú prítomní poslanci Ing. Marek Halbavý a Štefan
Čierny, ktorí boli riadne ospravedlnení, je zasadnutie obecného zastupiteľstva
uznášaniaschopné. Zároveň predloţil na schválenie program rokovania, ktorý odporučil
rozšíriť o bod č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012.
Poslanci súhlasili s navrhnutým doplnením programu rokovania a program
jednomyseľne schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ján Pastier, Ján Agárdy

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predloţil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zloţení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Miroslav Plecho , Marián Chvojka
Za predloţený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdrţal.
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
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4. Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2011
a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o efektívnosti pri nakladaní s finančnými
prostriedkami, čoho výsledkom bol prebytok v hospodárení obce vo výške 76 408 .-€ .
Zároveň vyjadril spokojnosť s výberom daní za rok 2011, ktorého plnenie dosiahlo
99,9%.
Ďalej predniesol stanovisko nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Krškany za
rok 2011.
Následne odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá predniesla Správu hlavného
kontrolóra. Starosta obce následne otvoril diskusiu a nakoľko neboli k tomuto bodu
ţiadne pripomienky, dal o schválení záverečného účtu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdrţal.
Poslanci Záverečný účet obce Krškany za rok 2011 jednomyseľne schválili.

5. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.03.2012
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o financiách získaných pre obec z
poskytnutých dotácií za vypracované projekty, ako aj o výraznom zníţení nákladov na
odvoz odpadu a ďalších opatreniach, ktoré sa prijali na ďalšie zefektívnenie činnosti .
Poslanci prijali informáciu o plnení rozpočtu k 31.03.2012 bez pripomienok.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
Hlavná kontrolórka obce pani Horňáková predloţila Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012.
Predložený plán zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.

7. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest
Zástupkyňa starostu obce predloţila návrh na plat starostu obce na základe zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1, 2
citovaného zákona vo výške 1297.- € zvýšeného o 70%.
Zároveň starosta obce vyzval ostatných prítomných poslancov, aby predloţili iné návrhy
prípadne vyslovili pripomienky k predloţenému návrhu.
Poslanec Ing. Ján Pastier predloţil návrh na plat starostu obce vo výške 1297.- €
zvýšeného o 32%.
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Vzhľadom k tomu, ţe poslanci nepredloţili iný návrh, dal starosta obce o prvom návrhu
hlasovať.
Za prvý návrh hlasovali traja z piatich prítomných poslancov – PaedDr. Oľga Kozlíková,
Ing. Miroslav Plecho a Ján Agárdy, a tým predloţený návrh poslankyne Kozlíkovej bol
schválený. Poslanci Ing. Ján Pastier a Marián Chvojka za tento návrh nehlasovali.
8. Správa stavebnej komisie o stave nehnuteľností vo vlastníctve obce Krškany
V správe stavebnej komisie zhodnotil Ing. Miroslav Plecho stav nehnuteľností vo
vlastníctve obce – bývalé šatne pri futbalovom ihrisku, bývalá materská škola-kaštieľ
Veľké Krškany a bývalá ZŠ v Malých Krškanoch. Na základe predloţeného materiálu,
ktorý v diskusii dopĺňali poslanci pp. Pastier, Chvojka, Kozlíková, Agárdy, obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenia na riešenie stavu uvedených nehnuteľností.
9. Rôzne
Starosta obce predloţil v tomto bode ţiadosť Ing. Ľudmily Krnáčovej a Ing. Rastislava
Pisarčíka o odkúpenie parciel 213/11 o výmere 380 m2 a 213/18 o výmere 59 m2 v kat.
úz. Veľké Krškany, ktoré sú majetkom obce. Na základe odporúčaní určili poslanci cenu
pozemku 3,34 €/1 m2 t.j. 439 m2 x 3,34.- € = 1466,26.- €. Následne dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdrţal.
Poslanci obecného zastupiteľstva odpredaj predmetných parciel jednomyseľne
schválili.
10. Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Ján Agárdy, ktorý predloţil návrh na potrebu riešenia
rozšírenia poţiarnej zbrojnice. Tento návrh podporil aj starosta obce Ing. Peter Kováčik
s poukázaním na jej efektívne vyuţitie aj pre potreby obecného úradu.
Ďalej vystúpil Ing. Jozef Čierny, ktorý informoval o príjmoch predchádzajúcej starostky
obce.
V diskusii vystúpila aj poslankyňa Kozlíková, ktorá poţiadala o zabezpečenie bezpečného
výjazdu z miestnej komunikácie na hlavnú cestu pri kostole (prekáţka-konáre orecha).
Poslanec Marián Chvojka poukázal na vývoz rôznych druhov odpadu do
veľkokapacitného kontajnera určeného pre komunálny odpad v areáli cintorína Veľké
Krškany.
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11. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie p. Kozlíková predloţila poslancom obecného zastupiteľstva
návrh na uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch zo dňa 30.
júna 2012.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Výročnú správu o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2011,
Stanovisko nezávislého audítora a Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu obce Krškany za rok 2011
2. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.03.2012
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012
4. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest
5. Správu stavebnej komisie o stave nehnuteľností vo vlastníctve obce Krškany
6. Ţiadosť Ing. Ľudmily Krnáčovej a Ing. Rastislava Pisarčíka o odkúpenie
obecných parciel č. 213/11 a 213/18 v kat. úz. Veľké Krškany
Na základe prerokovaných materiálov prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Krškany za rok 2011 a Výročnú správu o hospodárení za rok 2011
bez výhrad,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko nezávislého audítora a Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Krškany za rok 2011.

Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce k 31.03.2012 bez výhrad.
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Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie navedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012.

Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
na základe zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1
v spojení s § 4 ods. 1 a 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.07.2012 plat starostu
obce vo výške 2 205.- € mesačne.
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu stavebnej komisie o stave nehnuteľností vo vlastníctve obce Krškany.
a zároveň
b/ u k l a d á
starostovi obce predloţiť cenové ponuky od stavebných firiem na opravu nehnuteľností
– kaštieľ vo Veľkých Krškanoch a škola v Malých Krškanoch a vypracovať statický
posudok nehnuteľnosti – šatne pri futbalovom ihrisku.
Termín: do 15.09.2012

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
ukladá
starostovi obce predloţiť stav vyuţívania ostatného majetku obce – pozemky.
Termín: decembrové zasadnutie OZ

Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
predaj obecného pozemku parc. č. 213/11 a parc. č. 213/18 v kat. úz. Veľké Krškany za
cenu 1466,26.-€ p. Ing. Ľudmile Krnáčovej a p. Ing. Rastislavovi Pisarčíkovi
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Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
ukladá
starostovi obce v súvislosti s prístavbou k poţiarnej zbrojnici vypracovať projektový
zámer.
Termín 15.09.2012

Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o návrhu na uznesenie z 9. zasadnutia obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdrţal.
Poslanci obecného zastupiteľstva Návrh na uznesenie jednomyseľne schválili.

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
Ing. Ján Pastier

Zapisovateľka: Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 02.07.2012

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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