OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 09.03.2014

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

Program
17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 09.03.2014

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2013
5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2013
6. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.01.2014
7. Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 09.03.2014

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. Miroslav Plecho
Ivan Danko

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na schválenie návrhovú komisiu
v tomto zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ing. Marek Halbavý.
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.
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4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2013
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, požiadal hlavnú kontrolórku obce, Zuzanu
Horňákovú, o predloženie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Krškany za rok 2013. Hlavná kontrolórka informovala prítomných o vykonaných
kontrolách obce Krškany v roku 2013 a o kontrolných zisteniach. Zároveň
odporučila vypracovať Smernicu o finančnej kontrole a Smernicu o verejnom
obstarávaní. K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2013
Starosta obce, Ing. Peter
Kováčik, informoval poslancov o výsledku
hospodárenia obce Krškany za rok 2013. Na základe predložených správ vyjadril
spokojnosť s hospodárením obce Krškany s tým, že za rok 2013 obec Krškany
dosiahla príjmy bežného rozpočtu 230 204,83.-€ a výdaje predstavovali sumu
202 706,13.-€, čím v roku 2013 dosiahla obec prebytok v hospodárení vo výške
27 498,70.-€. Celkový výsledok hospodárenia obce Krškany za rok 2013 dosiahol
prebytok 128 612,25.-€. Zrekapituloval realizované celoročné
práce, ako
rekonštrukcia verejného osvetlenia na Zajačej Doline, úprava verejného osvetlenia
v obci /čím sa výrazne znížili náklady na spotrebu elektrickej energie/, odstránenie
problémov s vodou na Jakubí, a pod. Následne vyzval poslancov, aby predložili
prípadné pripomienky k danému bodu programu. K predloženým materiálom
a podaným informáciám neboli prijaté žiadne pripomienky.
6. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.01.2014
Starosta obce informoval o vývoji rozpočtu k 31.01.2014 a konštatoval, že obec
v tomto období hospodári s prebytkom 5 656,32.-€. Poslanci zobrali danú
informáciu na vedomie bez pripomienok.
7. Návrh VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, oboznámil poslancov s predloženým
návrhom VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany
a zdôraznil dôležitosť riešenia tohto problému. Vzhľadom k tomu, že do VZN
boli zapracované všetky pripomienky poslancov, dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa nezdržal hlasovania.
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Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní
psov na území obce Krškany.
8. Rôzne
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, informoval poslancov o doručenej žiadosti
Michala Horňáka o poskytnutie informácie, či by bolo možné odkúpiť šatne na
futbalovom ihrisku v Krškanoch za účelom rekonštrukcie a vybudovania
športovo-relaxačného centra /sauna, posilňovňa a solárium/.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, pripomenul, že podľa statického posudku je
súčasný stav budovy nevyhovujúci a stavba je určená na zbúranie.
Ing. Miroslav Plecho vyjadril názor, že pozemok pod stavbou by nemal byť
predmetom predaja, ale len samotná stavba.
PaedDr. Oľga Kozlíková nesúhlasí s predajom, navrhuje možnosť dať stavbu
do prenájmu za symbolickú cenu a zrekonštruovať ju na náklady žiadateľa.
Ing. Ján Pastier odporúčal dať predmetnú stavbu do prenájmu.
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, podporil stanovisko poslancov v súvislosti
s prenájmom budovy a zároveň navrhol informovať žiadateľa p. Michala Horňáka
o stanovisku OZ.
Zároveň informoval o potrebe navrhnutia a následného schválenia kronikárky
obce Krškany. Za kronikárku obce navrhol Helenu Lomjanskú.
9. Diskusia
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril diskusiu a vyzval poslancov ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
10. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom
obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 17. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Krškanoch z 9. marca 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2013
 Správu o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2013
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.01.2014
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 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov
na území obce Krškany
 V rôznom prerokovalo žiadosť Michala Horňáka o informáciu v súvislosti
s možným predajom šatne na futbalovom ihrisku
 Prijalo informáciu o potrebe navrhnutia a schválenia kronikára obce Krškany.

Uznesenie č. 1/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2013
b) u k l a d á s t a r o s t o v i o b c e
vypracovať smernicu o finančnej kontrole a o verejnom obstarávaní
Termín: do 05.06.2014
Uznesenie č. 2/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
so Správou o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2013 .

Uznesenie č. 3/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Krškany k 31.01.2014.

Uznesenie č. 4/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
b) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na
území obce Krškany
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c) u k l a d á s t a r o s t o v i o b c e a p o s l a n c o m OZ
vykonať kontrolu VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na území
obce Krškany.
Termín: 30.06.2014

Uznesenie č. 5/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
opätovne v zmysle novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Krškany bez programovej štruktúry
v ďalšom období.

Uznesenie č. 6/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
splnomocňuje starostu obce
prerokovať žiadosť Michala Horňáka a o výsledku informovať na najbližšom
zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 7/17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
pani Helenu Lomjanskú za kronikárku obce Krškany.
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11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a
ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Plecho
Ivan Danko

Zapisovateľka: Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 10.03.2014

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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