OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 06.12.2015

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

Program
6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 06.12.2015

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2016 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2016
 Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
 Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
 Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2016
 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č. 307/2014 Z.z.
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 06.12.2015

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: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ján Agárdy

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2016 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú, aby
predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2016 a zároveň informovala
prítomných o pláne kontrolnej činnosti v I. polroku 2016. Hlavná kontrolórka odporučila
obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu bez pripomienok.
Stanovisko je prílohou tejto zápisnice.
Poslanci OZ k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2016 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2016
4. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2016
Starosta obce Ing. Peter Kováčik skôr ako predložil poslancom návrh rozpočtu obce na
rok 2016 /vypracovaný na základe očakávaných konkrétnych príjmov a výdavkov/,
oboznámil poslancov o priaznivom hospodárení obce a konštatoval, že obec v dôsledku
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nízkeho čerpania výdavkovej časti rozpočtu k 30.10.2015 vykazuje prebytok hospodárenia
vo výške 53 596,06.-€ . Následne informoval o konkrétnych úlohách, ktoré sú hlavnými
prioritami v nasledujúcom období /zabezpečenie odvodnenia obce a zníženia spodných
vôd, zabezpečenie výhodnejšieho a technicky výkonnejšieho internetového pokrytia obce,
oprava miestnych komunikácií, zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom inštalovania
kamerového systému z nenávratného finančného príspevku, dokončenie územného
plánu,.../. Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dal starosta obce Ing.
Peter Kováčik o rozpočte obce na rok 2016 hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili Rozpočet obce Krškany na rok 2016 a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2016 bez pripomienok
• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu
celého rozpočtového roka 2016
b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2017 – 2018
5. Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o zmene zákona o odpadoch
a predložil návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce s tým, že informoval o zabezpečení a podmienkach zberu, odvozu
a nakladania jednotlivých druhov odpadov v obci. Následne dal priestor poslancom na
vyjadrenie sa k predmetnému VZN. Nakoľko neboli zo strany poslancov k VZN zásadné
pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 3/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krškany

6. Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Krškany. Poukázal na zmeny a doplnky VZN a zdôraznil, že návrh VZN stanovuje výšku
miestnych daní (okrem dane za psa) bez navýšenia. Zároveň požiadal poslancov, aby
predložili svoje pripomienky k danému návrhu. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce o návrhu VZN hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany.

7. Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2016
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 3/2015 a dal
priestor na jeho pripomienkovanie. Vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne
pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
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Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na
rok 2016 a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2016
8. Zásady podávanie, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z.z.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o povinnosti v zmysle zákona č.
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydať vnútorný predpis o zásadách
podávania, preverovania a evidovania podnetov. Návrh tohto predpisu bol predložený
poslancom. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta
obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili Zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z.z.
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9. Rôzne
 Zloženie inventarizačnej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh na schválenie členov
inventarizačnej komisie pre ďalšie obdobie v zložení PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján
Agárdy, Ing. Marek Halbavý a Mária Cibulová a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili inventarizačnú komisiu v zložení PaedDr.
Oľga Kozlíková, Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý a Mária Cibulová a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Inventarizačnú komisiu pre ďalšie obdobie v zložení: PaedDr. Oľga Kozlíková,
Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária Cibulová
 Žiadosť o udelenie dotácie na opravu krovu kostola a výmenu strešnej
krytiny
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť správcu farnosti
v Krškanoch o udelenie dotácie na opravu krovu kostola a výmenu strešnej krytiny
kostola, ktorá bola doručená na Obecný úrad v Krškanoch dňa 30.09.2015
Následne dal priestor poslancom na vyjadrenie návrhov k predloženej žiadosti.
PaedDr. Oľga Kozlíková poznamenala, že stav kostola si vyžaduje rekonštrukciu
strešnej krytiny tak, aby vplyvom zatekania neprichádzalo k ďalším škodám na
kostole.
Ing. Ján Pastier navrhol poskytnúť dotáciu na opravu strechy vo výške 3000.-€.
Nakoľko nebol predložený ďalší návrh, dal starosta obce o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
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Poslanci OZ jednomyseľne schválili dotáciu na rekonštrukciu strechy farského
kostola vo výške 3000.-€ a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
dotáciu na rekonštrukciu strechy farského kostola v Krškanoch na rok 2016 vo
výške 3000.-€ s tým, že na použitie a podmienky poskytnutie dotácie bude
podpísaná zmluva medzi obcou Krškany a Farským úradom.

 Žiadosť o finančnú dotáciu pre CVČ
Starosta obce Ing. Peter Kováčik ďalej predložil na rokovanie žiadosť
Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Banská Bystrica v zastúpení banskobystrickým
biskupom Mons. Marianom Chovancom, v ktorej žiadajú o finančnú dotáciu pre
Centrum voľného času sv. Vincenta de Paul, Levice na rok 2016 /3 žiaci/. Zároveň
starosta obce vyzval poslancov, aby zaujali stanovisko k predloženej žiadosti.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik pripomenul, že identická dotácia bola
v predchádzajúcom období schválená vo výške 40.-€/dieťa. Poslanci nepredniesli
žiadne iné návrhy, a tak dal starosta obce o poskytnutí dotácie vo výške 40.-€/dieťa
hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili dotáciu pre Centrum voľného času sv.
Vincenta de Paul, Levice na rok 2016 vo výške 40.-€/dieťa a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 9/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
dotáciu pre Centrum voľného času sv. Vincenta de Paul, Levice na rok 2016 vo
výške 40.-€/dieťa
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 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť p. Petra Gubíka ,
bytom Krškany č. 234 o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 123/2
nachádzajúceho sa v kat. úz. Veľké Krškany.
Poslanci boli informovaní o niektorých majetkoprávnych nejasnostiach
nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku s tým, že odkladajú prerokovanie
žiadosti do času, dokiaľ na predmetnej parcele č. 123/2 nebudú vyjasnené všetky
majetkoprávne vzťahy. O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krškany na roky 20152024
Starosta obce informoval o vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Krškany na roky 2015-2024 s tým, že k PHSR otvoril diskusiu.
Vzhľadom k tomu, že k materiálu neboli žiadne pripomienky, dal o PHSR
hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ schválili PHSR obce Krškany na roky 2015-2024 a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 10/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krškany na roky 2015-2024.

 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO-Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal informáciu o priebehu a stave prác pri
zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPO Krškany spolu so stanoviskom jednotlivých
dotknutých organizácií k zmenám a doplnkom č. 1, kde konštatoval, že všetky
stanoviská boli pozitívne. Zároveň informoval o prehodnotení existujúcich lokalít
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zaradených do ÚPO Krškany. Na základe podanej správy obecné zastupiteľstvo
schvaľuje postup pri vykonávaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Krškany tak, že na
základe prehodnotenia budú lokality 8a a 9 preradené do výhľadových v ÚPO
Krškany.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

Uznesenie č. 11/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
postup pri vykonávaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Krškany tak, že na základe
prehodnotenia budú lokality 8a a 9 preradené do výhľadových v ÚPO Krškany.

 Prerokovanie platu starostu
Na základe novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zo dňa
20.11.2015 /ďalej len zákon č. 253/1994 Z.z./ obecné zastupiteľstvo prerokovalo
plat starostu obce Ing. Petra Kováčika s tým, že priznáva jeho zvýšenie o 70%
s účinnosťou od 01.01.2016. O tomto návrhu dal starosta hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

Uznesenie č. 12/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
podľa § 3 ods. 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 plat starostu obce Ing. Petra
Kováčika zvýšený o 70% s účinnosťou od 01.01.2016.

10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov, ako aj
ostatných prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie.
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V diskusii vystúpil poslanec Ivan Danko, ktorý poďakoval starostovi obce za
zabezpečenie školení dobrovoľných hasičských zborov v mesiaci november 2015.



V diskusii položil otázku Ing. Ivan Fašánek o podmienkach možnej výstavby na
schválených lokalitách v ÚPO Krškany s tým, že starosta obce Ing. Peter Kováčik
informoval menovaného o tom, že po schválení Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO
Krškany budú konkrétne podmienky výstavby určené v zmysle platného
stavebného zákona s tým, že účastníci konania budú môcť vyjadriť svoje podnety
a pripomienky k predmetnej výstavbe v stavebnom konaní.

11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť a spoluprácu všetkým
poslancom a hlavnej kontrolórke za rok 2015 a ostatným prítomným občanom poprial veľa
zdravia a úspechov v roku 2016 a následne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené: 20:05 hod.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Agárdyová
Ján Agárdy

Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 11.12.2015

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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