OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 30.09.2012

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

Program
10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 30.09.2012

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia
o zvolení
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany k 31.08.2012
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 k návrhu zmeny rozpočtu obce Krškany na rok 2012
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
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 30.09.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že nie je prítomný poslanec Ing. Marek Halbavý a hlavná kontrolórka
Zuzana Horňáková, ktorí boli riadne ospravedlnení. Zároveň konštatoval, že zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Následne predložil na schválenie program
rokovania a dal o predloženom programe hlasovať.
Predložený návrh programu poslanci jednomyseľne schválili.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová
3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčenia o zvolení
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o doručení žiadosti poslanca
Štefana Čierneho, ktorej predmetom bolo ukončenie poslaneckého mandátu ku dňu
01.07.2012. Starosta obce poďakoval poslancovi Štefanovi Čiernemu za jeho dlhoročnú
spoluprácu. Zároveň vyzval 1. kandidáta za poslanca, Ivana Danka, aby zložil poslanecký
sľub, na základe čoho sa stal novým poslancom Obecného zastupiteľstva v Krškanoch.
4. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marián Chvojka, Ing. Miroslav Plecho

5. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Ján Agárdy
Za predložený návrh dal hlasovať.
3

Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili.

6. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany k 31.08.2012
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženú Správu o plnení rozpočtu obce Krškany
k 31.08.2012 s tým, že
a) berie na vedomie
predloženú správu bez pripomienok.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 k návrhu zmeny rozpočtu obce Krškany na rok
2012
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil a zdôvodnil návrh rozpočtového opatrenia
č. 1/2012 s tým, že zmena rozpočtu obce Krškany na rok 2012 je vykonaná v zmysle
ustanovenia §14 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň odpovedal na otázku poslanca
Ing. Pastiera, týkajúcej sa finančných operácií s tým, že suma 95 509,89.-€ predstavuje
zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2011. Zároveň poslanci poverili starostu obce
vykonávať úpravu rozpočtu obce časovo neobmedzene do výšky 30 %.
8. Rôzne
Starosta obce Ing. Peter Kováčik v tomto bode požiadal poslancov OZ o podaní
návrhov na zriadenie centra voľného času v obci s tým, že poslankyňa PaedDr. Kozlíková
informovala OZ o konkrétnych finančných príspevkoch na jedno dieťa vo výške 192.-€.
Starosta obce ďalej informoval o problematike vývozu smetí a udržiavaní čistoty
životného prostredia v obci a požiadal poslancov o ich námety na ďalšie riešenie.
9. Diskusia
V diskusii vystúpila poslankyňa PaedDr. Kozlíková, ktorá navrhla riešiť spôsob zvýšenia
počtu detí v MŠ aj spoluprácou s MŠ v Kalinčiakove. Ďalej tlmočila žiadosť občanov
vykonať úpravy – pri kríži na cintoríne vo Veľkých Krškanoch. K žiadosti sa pripojil aj
poslanec Ing. Pastier, ktorý navrhol vykonať úpravy aj okolo kríža na cintoríne v Malých
Krškanoch. Poslankyňa PaedDr. Kozlíková informovala o sťažnostiach niektorých
občanov Krškán na pohyb túlavých psov v obci. K tejto problematike zaujal stanovisko
starosta obce s tým, že sa pripravuje stredisko pre odchyt túlavých psov v Tekovskom
regióne a zároveň informoval poslancov o zákonnej povinnosti majiteľov psov označiť
psov čipom do 30.11.2013.
Poslanec Ing. Pastier v súvislosti s informáciou o činnosti MŠ v Krškanoch navrhol
vypracovanie ponuky na umiestnenie detí do našej MŠ.
Poslankyňa PaedDr. Kozlíková tlmočila poďakovanie obyvateľov obce za zorganizovanie
zájazdu na Národnú púť do Šaštína.
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10. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie PaedDr. Kozlíková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
zo dňa 30. septembra 2012.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčenia o zvolení
2. Správu o plnení rozpočtu obce Krškany k 31.08.2012
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 k návrhu zmeny rozpočtu obce Krškany na
rok 2012
Na základe prerokovaných materiálov prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
k o n š t a t u j e,
že Ivan Danko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a dňom
30.09.2012 sa stal riadnym poslancom OZ.

Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce k 31.08.2012 spolu s informáciou o ukončení realizácie
oddychovej zóny a detského ihriska v Krškanoch bez pripomienok.

Uznesenie č. 53/a
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a/ s ú h l a s í
so zaradením obce Krškany do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva
(MAS) s názvom Občianske združenie Pod Slovenskou bránou.
b/ p o t v r d z u j e
oboznámenie sa obce Krškany s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
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Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a/ s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Krškany na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. podľa predloženého návrhu
nasledovne:
Bežné príjmy:
210 272,74.-€
Bežné výdavky:
209 107,00.-€
Kapitálové príjmy:
14 443,26.-€
Kapitálové výdavky:
12 977,00.-€
Finančné príjmové operácie: 95 509,89.-€
Finančné výdavkové operácie: 0
_____________________________________________________________________
Príjmy celkom:
320 225,89.-€
Výdavky celkom:
222 084,00.-€

b/ p o v e r u j e
starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 30% rozpočtu, v priebehu
celého rozpočtového roku.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o návrhu na uznesenie z 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci obecného zastupiteľstva Návrh na uznesenie jednomyseľne schválili.
11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným
prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Marián Chvojka
Ing. Miroslav Plecho
Zapisovateľka: Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 02.10.2012

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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