OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 26.05.2017

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

Program
12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 26.05.2017

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2016,
Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
 Návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií obce Krškany
 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom
období
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 26.05.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil poslankyňu Mgr. Gabrielu Agárdyovú a poslanca Jána Agárdyho, ktorí sa
zastupiteľstva nemohli zúčastniť. Taktiež ospravedlnil so zdravotných dôvodov hlavnú
kontrolórku Zuzanu Horňákovú. Zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati
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: Ivan Danko, Ing. Marek Halbavý
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh, aby za členov návrhovej komisie boli určení
Ing. Ján Pastier a Ing. Miroslav Plecho. Za tento návrh dal hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Pastier, Ing. Miroslav Plecho
4. Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2016, Správa
nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu o hospodárení
obce Krškany za rok 2016 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2016. Konštatoval, že
obec hospodárila v roku 2016 priaznivo, čoho výsledkom je prebytok vo výške 32 412,29.€. Zároveň informoval poslancov o vykonanom audite a poslancom predložil Správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016, Ing. Jozefa Adamkoviča, v
ktorej konštatoval, že účtová závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
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pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krškany k 31.12.2016 a výsledok jej
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom o účtovníctve.
Následne starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu obce Krškany za rok 2016, v ktorom hlavná kontrolórka
Zuzana Horňáková odporučila poslancom OZ schváliť celoročné hospodárenie obce
Krškany bez výhrad.
Stanovisko audítora a hlavnej kontrolórky je súčasťou tejto zápisnice.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal priestor poslancom, aby k poskytnutým informáciám
predložili svoje pripomienky.
Ing. Ján Pastier vyjadril spokojnosť s hospodárením obce v roku 2016.
Nakoľko neboli zo strany poslancov ďalšie pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter
Kováčik o hospodárení obce a Záverečnom účte obce Krškany hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/12/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Krškany za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 32 412,29 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 32 412,29 €
c) b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora za rok 2016 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Krškany za rok 2016
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5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Starosta obce Ing. Peter Kováčik v mene hlavnej kontrolórky obce - Zuzany Horňákovej
predložil Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 v zmysle zákona NR SR č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien. Plán kontrolnej
činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ k predloženému plánu prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na II. polrok 2017
6. Návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií obce Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predniesol návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií
obce Krškany. Návrh VZN č. 1/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Krškany dňa
10.05.2017 a doručený poslancom s ostatným materiálom k zastupiteľstvu. Nakoľko neboli
zo strany poslancov k predloženému materiálu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Krškany

7. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany
v ďalšom období
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh, aby prostriedky z rezervného fondu
obce Krškany boli použité na kapitálové výdavky


v zmysle uznesenia č. 7/8/2016 zo dňa 30.05.2016 rekonštrukcia a prístavba
požiarnej zbrojnice, ďalej hlavne na:
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vybudovanie chodníka na cintoríne vo Veľkých Krškanoch ,
úprava odvodňovacieho jarku v zadnej časti hlavnej ulice od futbalového ihriska,
oprava strechy na kaštieli,
korčuliarsku dráhu,
úpravu futbalového ihriska s vybudovaním jednotlivých športovísk pre rôzne
druhy športu,
príp. iné investície, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

Nakoľko neboli zo strany poslancov k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dal
starosta obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/12/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany podľa predloženého
návrhu:
 v zmysle uznesenia č. 7/8/2016 zo dňa 30.05.2016 rekonštrukcia a prístavba
požiarnej zbrojnice, ďalej hlavne na:







vybudovanie chodníka na cintoríne vo Veľkých Krškanoch ,
úprava odvodňovacieho jarku v zadnej časti hlavnej ulice od futbalového ihriska,
oprava strechy na kaštieli,
korčuliarsku dráhu,
úpravu futbalového ihriska s vybudovaním jednotlivých športovísk pre rôzne
druhy športu,
príp. iné investície, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

8. Rôzne
 Žiadosť p. Dávida Karafu o zmenu územného plánu
Dňa 22.05.2017 bola na Obecný úrad v Krškanoch doručená žiadosť p. Dávida
Karafu, v ktorej žiada zmenu Územného plánu obce Krškany tak, aby bolo možné
realizovať výstavbu 24 rodinných domov v priemyselnej časti v kat. úz. Malé
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Krškany na parc. č. 372/1 a 373 v registri E. Poslancom bola táto žiadosť
predložená a požiadali pána Dávida Karafu, ktorý bol prítomný, aby predstavil
svoj investičný zámer. Po vypočutí investičného zámeru pán Karafa odpovedal na
jednotlivé otázky poslancov. Poslanci namietali hlavne umiestnenie predmetnej
výstavby v strede priemyselnej zóny, ktorá je určená Územným plánom obce
Krškany a navrhli ďalšie možné riešenia v súvislosti s výstavbou rodinných domov
obce Krškany.
Následne dal starosta obce Ing. Peter Kováčik hlasovať za predložený návrh.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti 5 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Uznesenie č. 5/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschvaľuje
žiadosť p. Dávida Karafu na zmenu Územného plánu obce Krškany v kat. úz.
Malé Krškany, parc. č. 372/1 a 373.

 Žiadosť o priznanie dotácie na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola
Dňa 28.04.2017 bola na Obecný úrad v Krškanoch doručená žiadosť z farnosti
Krškany v zastúpení správcom farnosti Františkom Mašekom, v ktorej žiada
o poskytnutie dotácie na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola. Obecné
zastupiteľstvo navrhlo poskytnúť dotáciu vo výške 4 000.-€. Starosta obce Ing.
Peter Kováčik dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/12/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
dotáciu na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola sv. Anny v Krškanoch vo výške 4 000.-€
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9. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.
PaedDr. Oľga Kozlíková žiadala o preskúmanie možnosti umiestnenia dopravného zrkadla
pri výjazde z tzv. Kostolnej ulice na hlavnú cestu, nakoľko je križovatka neprehľadná.
Ing. Ján Pastier navrhol zmenu dopravného značenia, a to úpravou prístupovej cestu na
cintorín v Malých Krškanoch na jednosmernú, aby nedochádzalo k opätovným kolíziám.
Obyvateľka obce p. Kornélia Laceková požiadala o úpravu futbalového ihriska, aby bolo
možné jeho využitie.

10. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik na záver rokovania OZ zablahoželal poslancovi Ing.
Miroslavovi Plechovi pri príležitosti okrúhlych narodenín a odovzdal mu malý
spomienkový dar. Následne ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Overovatelia zápisnice: Ivan Danko
Ing. Marek Halbavý
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 29.05.2017

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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