OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 07.03.2016

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

Program
7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 07.03.2016

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2015
a záznam o výsledkoch kontrol
4. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2015
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 07.03.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil poslanca Ing. Jána Pastiera a poslankyňu Mgr. Gabrielu Agárdyovú,
ktorí sa nemohli zasadnutia zúčastniť. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
piati poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň
predložil na schválenie program rokovania.
Za predložený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier, Mgr. Gabriela Agárdyová
Poslanci OZ program rokovania jednomyseľne schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ivan Danko
Ing. Marek Halbavý

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2015
a Správa o výsledkoch kontroly
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, dal slovo hlavnej kontrolórke obce Zuzane
Horňákovej, ktorá predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
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obce Krškany za rok 2015 a Správu o výsledkoch kontroly. Správy tvoria prílohu
tejto zápisnice.
Poslanci OZ zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Krškany za rok 2015 a Správu o výsledkoch kontroly na vedomie a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2015
a Správu o výsledkoch kontroly.

4. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2015
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom výsledky hospodárenia
obce Krškany za rok 2015 s tým, že príjmy za rok 2015 predstavovali sumu
242 114,66.-€ a výdavky za rok 2015 predstavovali sumu 197 182,35.-€, čo
predstavuje prebytok hospodárenia obce za uvedený rok vo výške 44 932,31.-€.
Následne informoval o výsledkoch hospodárenia za mesiac január 2016, kde
príjmy predstavovali 18 489,17.-€ a výdavky 15 794,66.-€, čo predstavuje prebytok
v hospodárení za mesiac január 2016 vo výške 2 694,51.-€ a dal priestor
poslancom, ktorí ocenili dobré výsledky hospodárenia a prácu obecného úradu za
rok 2015. Zároveň ich požiadal, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ predložili
návrhy na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu obce.
Poslanci OZ zobrali Správu o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2015, ako aj
výsledky hospodárenia obce za mesiac január 2016 na vedomie a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 2/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2015, ako aj výsledky hospodárenia
obce za mesiac január 2016.
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5. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval:
- o prísľube Hydromeliorácií š.p. Bratislava upraviť jarky z eurofondov
(Fitak, Jakubie),
- o oprave výtlkov na miestnych komunikáciách z vlastných prostriedkov
a s využitím vlastných pracovných síl,
- o podpise zmluvy so spoločnosťou Envi-pack v zmysle novely zákona
o odpadoch, na základe ktorej sa znížia náklady obce na separovaný
odpad,
- o ukončení prevádzkovania tipovacieho zariadenia Synot Tip v Bare
U PA3KA k 31.12.2015,
- o plánovanej výstavbe osvetlenia a rekonštrukcii sociálneho zariadenia na
cintoríne vo Veľkých Krškanoch, poslankyňa PaedDr. Oľga Kozlíková
vyjadrila v tejto súvislosti aj žiadosť o výstavbu chodníkov.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal poslancov, aby do
nasledujúceho zasadnutia OZ predložili návrhy cenníka poplatkov a služieb
za prenájom kultúrneho domu, hlásenia v miestnom rozhlase a poplatku za
užívanie verejného priestranstva v obci Krškany.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predniesol žiadosť mesta Levice
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu a rozvoj záujmového
vzdelávania detí a mládeže, na mzdy a prevádzku Centra voľného času, Ul.
sv. Michala 42, Levice, ktorého je zriaďovateľom. Počet žiakov s trvalým
pobytom v obci, ktorý navštevujú toto Centrum voľného času je 5. Na
základe návrhu poslancov dal starosta obce Ing. Peter Kováčik hlasovať
o výške dotácie 40.-€ na žiaka a rok 2016.
Za predložený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier, Mgr. Gabriela Agárdyová
Poslanci OZ schválili výšku dotácie 40.-€ na žiaka a rok pre Centrum
voľného času, U. sv. Michala 42, Levice a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 3/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu a rozvoj záujmového
vzdelávania detí a mládeže, na mzdy a prevádzku Centra voľného času, Ul.
sv. Michala 42, Levice, zriaďovateľom ktorého je mesto Levice vo výške
40.-€ na žiaka a rok 2016.

6. Záver
Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, poďakoval za účasť všetkým poslancom a
ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.

Overovatelia zápisnice: Ivan Danko
Ing. Marek Halbavý

Zapisovateľka: Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 11.03.2016

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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