OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 13.12.2017

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

Program
15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 13.12.2017

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2018
 Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
 Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2018
 Návrh VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 13.12.2017

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, Ivan Danko
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na chválenie návrhovú komisiu v zložení:
Ján Agárdy, PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier 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 zloženie návrhovej komisie v zložení: Ján Agárdy,
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo hlavnej kontrolórke Zuzane Horňákovej,
ktorá predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018. Následne
odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2018 bez
pripomienok. Zároveň informovala o plánovanej kontrolnej činnosti v I. polroku 2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018, ako aj Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Poslanci OZ k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 1/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2018
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce Krškany na
rok 2018 a viacročný rozpočet. Oboznámil poslancov o prioritách na budúci rok,
plánovanom vybudovaní a oprave ciest na Zajačej doline pri bytovkách a na majeri, ako aj
o zvýšených prostriedkoch na údržbu budov – požiarna zbrojnica a bývalá predajňa
v Malých Krškanoch. Prioritou naďalej ostáva materská škola. Informoval o plaveckom
výcviku detí, ktoré navštevujú levickú plaváreň. Zároveň poďakoval poslankyni Oľge
Kozlíkovej, ktorá sa aktívne podieľala pri rekonštrukcii interiéru v MŠ. Zvýšené prostriedky
v rozpočte sú vyhradené na úpravu a revitalizáciu vonkajšieho prostredia MŠ. Ďalej
starosta obce informoval o stave hospodárenia k 31.10.2017, kedy obec hospodárila
s prebytkom 56 226,14 €.
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 návrhu rozpočtu obce na rok 2018 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 2018 a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2018 bez pripomienok
• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu
celého rozpočtového roka 2018
b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2019 – 2020
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6. Návrh VZN č. 3/2017 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. 3/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Krškany. Uviedol, že okrem drobných úprav sa dane nezvyšujú napriek tomu, že náklady
na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na jedného obyvateľa predstavujú sumu 157.€. Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. 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. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany.

7. Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 4/2017 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na
území obce Krškany na rok 2018. Zároveň požiadal poslancov, aby predložili svoje
pripomienky k predloženému návrhu. 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.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na
rok 2018 a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 4/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2018
8. Návrh VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 5/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb. Nakoľko k tomuto návrhu neboli podané žiadne
pripomienky, 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 jednomyseľne schválili VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

9. Rôzne
 Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku – J. Halaj
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so žiadosťou pána Jozefa
Halaja na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, nachádzajúceho sa v kat. úz.
Veľké Krškany parc. č. 120/11. Ide o 26 m2, ktoré boli vymerané v zmysle
geometrického plánu č.141/2017. Na tento pozemok bol vypracovaný znalecký
posudok č. 206/2017 zo dňa 07.12.2017, v ktorom je hodnota pozemku stanovená
na 235.-€. Následne dal starosta obce priestor poslancom, aby zaujali stanovisko
k predmetnej žiadosti.
Poslanec Ing. Ján Pastier navrhol vysporiadať pozemky vo vlastníctve obce,
ktoré užívajú občania, a to formou zaslania listu – ponuky na vysporiadanie
pozemkov, v ktorom sa odporúča ich odkúpenie.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené žiadne ďalšie pripomienky, dal
starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
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Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili odpredaj obecného pozemku a prijali
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
prevod pozemku
- zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
parc. č. 120/11 o výmere 26 m2 , v zmysle geometrického plánu č. 141/2017,
nachádzajúcej sa v obci Krškany, v katastrálnom území Veľké Krškany, okres
Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 1
v prospech kupujúcich:
Jozef Halaj rod. Halaj, nar.: 26.01.1963, trvale bytom Konopná 7, Levice,
a Irena Halajová rod. Godišová nar.: 09.04.1970, trvale bytom Konopná 7,
Levice
priamym predajom za cenu 9,09.-€/m2 , t.j. 26 m2 x 9,09.-€ = 236,34.-€
Nehnuteľnosť bola ocenená znalcom Ing. Štefanom Tonhaiserom, znalecký
posudok č. 206/2017 zo dňa 07.12.2017 na cenu 235.- €.
Kupujúci nie sú osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

 Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku – J. Kozlík, O. Kozlíková
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť pána Jána
Kozlíka a Oľgy Kozlíkovej na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Krškany parc. č. 119/11- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 79 m2 a 119/13- zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2.
Pozemky boli vymerané v zmysle geometrického plánu č.160/2017. Na tieto
pozemky bol vypracovaný znalecký posudok č. 207/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorý
stanovuje hodnotu pozemkov na 827,19.-€.
Nakoľko žiadatelia nespĺňajú podmienku priameho predaja v zmysle §9a ods. 6
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadosť nebola prerokovaná.
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 Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku – M. Trhanová
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť pani Marty
Trhanovej na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, nachádzajúcej sa v kat. úz.
Veľké Krškany parc. č. 119/12- zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2.
Pozemok bol vymeraný v zmysle geometrického plánu č.160/2017. Na tieto
pozemky bol vypracovaný znalecký posudok č. 207/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorý
stanovuje hodnotu pozemku na 309,06.-€. Vzhľadom k stanovenej výške ceny
pozemku žiadateľ neprejavil záujem o jeho odkúpenie.

 Žiadosť na odkúpenie obecných pozemkov – D. Karafa
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil žiadosť pána Dávida Karafu na
odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa v kat. úz. Malé
Krškany parc. č. 267/6 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 919 m2, 569/1,
569/10, 569/11, 569/12, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/18,
569/19, 569/20, 569/21, 569/22, 569/23, 569/25 - orná pôda o výmere spolu
26 131 m2, 569/24 - ostatné plochy o výmere 665 m2 , za účelom výstavby
rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženú žiadosť a starosta obce dal
o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasoval 1 poslanec.
Proti boli 6 poslanci.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne neschválili žiadosť p. Karafu a prijali nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 7/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
n e s ch v a ľ u j e
žiadosť pána Karafu na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce nachádzajúcich
sa v kat. úz. Malé Krškany parc. č. 267/6 -zastavané plochy a nádvoria o výmere
4 919 m2, 569/1, 569/10, 569/11, 569/12, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16,
569/17, 569/18, 569/19, 569/20, 569/21, 569/22, 569/23, 569/25 - orná pôda
o výmere spolu 26 131 m2, 569/24 - ostatné plochy o výmere 665 m2 , za účelom
výstavby rodinných domov, nakoľko obec Krškany neuvažuje s predajom
uvedených pozemkov.
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 Schválenie inventarizačnej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh na schválenie členov
inventarizačnej komisie na rok 2018 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. 8/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Inventarizačnú komisiu na rok 2018 v zložení: PaedDr. Oľga Kozlíková,
Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária Cibulová
 Žiadosť na prenájom nebytových priestorov – M. Halbavý
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť pána Ing. Mareka
Halbavého o prenájom nebytových priestorov súp. č. 81 /bývalá predajňa/
nachádzajúcich sa v kat. úz. Malé Krškany po dobu 10 rokov. Informoval, že
zámer na prenajatie nebytových priestorov bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
19.09.2017 a neboli prijaté iné žiadosti.
Nakoľko neboli zo strany poslancov podané žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili žiadosť Ing. Mareka Halbavého a prijali
nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 9/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa v kat.
území Malé Krškany, parc. č. 18/1, súp. č. 81 po dobu 10 rokov Ing. Marekovi
Halbavému za účelom maloobchodnej a servisnej činnosti v oblasti záhradnej
techniky

 Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby rodinného domu mimo zastavaného
územia obce Krškany – M. Szabó, Mária Szabóová
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorú
podal Ing. Michal Szabó s manželkou Ing. Máriou Szabóovou o vydanie súhlasu
s umiestnením stavby rodinného domu mimo zastavaného územia obce Krškany
na parc. č. 34/2 a 35/2 v kat. úz. Veľké Krškany. Plánovaná stavba je umiestnená
v dotyku s intravilánom parc. č. 33/9 , kat. úz. Veľké Krškany. Nakoľko neboli zo
strany poslancov k predloženej žiadosti žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili umiestnenie stavby rodinného domu pánovi
Ing. Michalovi Szabóovi a manž. Ing. Márii Szabóovej mimo zastavaného územia
obce Krškany a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 10/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
s umiestnením stavby rodinného domu v kat. úz. Veľké Krškany, p.č. 34/2 a 35/2
mimo zastavaného územia obce Krškany, ktorá je umiestnená v dotyku
s intravilánom p. č. 33/9 v zastavanom území obce Krškany, za podmienky
dodržania príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších
predpisov a iných právnych noriem pre žiadateľov a vlastníkov nehnuteľností:
Ing. Michal Szabóo a manž. Ing. Mária Szabóová
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 Návrh investičných akcií na rok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh investičných akcií
obce Krškany na rok 2018. Informoval poslancov o vypracovaní
Geodetického polohopisného a kótovacieho plánu na odvodnenie lokality pod
záhradami, p.č. 162/1 kat. úz. Veľké Krškany. Poslanci navrhli preskúmať možnosti
realizácie tohto zámeru. Zároveň upozornil na potrebnú rekonštrukciu miestnej
prístupovej komunikácie v miestnej časti majer v Malých Krškanoch, nakoľko
prístupová cesta zasahuje do súkromných pozemkov občanov. Vzhľadom k tomu,
že poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, 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 realizáciu investičných akcií obce Krškany na
rok 2018 a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 11/15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
realizáciu investičných akcií obce Krškany pre rok 2018 z rezervného
účtu obce nasledovne:
- odvodnenie jarku parc. č. 162/2 v kat. úz. Veľké Krškany a jeho napojenie na
odvodňovací kanál Fitak,
- rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v miestnej časti Zajačia dolina – bytovky
a prístupovej cesty na majeri,
- vybudovanie toaliet a chodníkov na cintoríne vo Veľkých a Malých Krškanoch
- výstavba korčuliarskej dráhy s príslušenstvom.

10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Poslankyňa Mgr. Gabriela Agárdyová
vyzdvihla činnosť pedagogických zamestnancov Materskej školy v Krškanoch, ktorí svojim
vzdelávacím a spoločenským prístupom vedú deti k samostatnosti a sociálnej vyspelosti.
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11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť a spoluprácu všetkým
poslancom a hlavnej kontrolórke za rok 2017 a poprial všetkým veľa zdravia a úspechov
v roku 2018. Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené: 19:30 hod.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Agárdyová
Ivan Danko
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 18.12.2017

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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