OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 08.06.2018

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

Program
17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 08.06.2018

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2017,
Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch po novele
zákona o obecnom zriadení
 Štatút obce Krškany po novele zákona o obecnom zriadení
 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

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 08.06.2018

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. Ospravedlnil hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú,
ktorá sa zasadnutia nemohla zúčastniť. 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, Ing. Marek Halbavý
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh, aby za členov návrhovej komisie boli určení
Ján Agárdy, PaedDr. Oľga Kozlíková a Ing. Ján Pastier. Za tento návrh dal hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Ján Agárdy, PaedDr. Oľga Kozlíková a
Ing. Ján Pastier
4. Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2017 Správa
nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu o hospodárení
obce Krškany za rok 2017 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2017. Konštatoval, že
obec hospodárila v roku 2017 veľmi dobre. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške
45 721,05.-€.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal priestor poslancom, aby k poskytnutým informáciám
predložili svoje pripomienky.
Vzhľadom k tomu, že neboli zo strany poslancov prednesené žiadne pripomienky, dal
starosta obce Ing. Peter Kováčik o hospodárení obce a Záverečnom účte obce Krškany
hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/17/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Krškany za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 45 721,05.- €, 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 45 721,05.- €
c) s ch v a ľ u j e
nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich rokov previesť do rozpočtu na rok
2018 cez príjmové finančné operácie

d) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. d zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o vykonanom audite
a poslancom predložil Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2017, Ing. Jozefa Adamkoviča, v ktorej konštatoval, že účtová závierka poskytuje
vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce

Krškany k 31.12.2017 a výsledok jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu je
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Zároveň oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
obce Krškany za rok 2017, 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.
Vzhľadom k tomu, že k predloženým materiálom neboli prednesené žiadne pripomienky,
poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2017 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany
za rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik v mene hlavnej kontrolórky obce - Zuzany Horňákovej
informoval poslancov o Pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 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. 3/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na II. polrok 2018
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch po novele
zákona o obecnom zriadení
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh VZN č. 1/2018 o zásadách
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, ktorý bol vypracovaný
v zmysle novely zákona o obecnom zriadení. Nakoľko neboli zo strany poslancov
k predloženému materiálu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
VZN č. 1/2018 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch

8. Štatút obce Krškany po novele zákona o obecnom zriadení
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Štatút obce Krškany.
K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, preto
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 prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Štatút obce Krškany

9. 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






vybudovanie chodníka na cintoríne v Malých Krškanoch ,
korčuliarsku dráhu,
úpravu futbalového ihriska s vybudovaním jednotlivých športovísk pre rôzne
druhy športu,
oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a dobudovanie autobusových
zástaviek, príp. ďalšie investície s tým súvisiace,
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 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/17/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany podľa predloženého
návrhu:
 vybudovanie chodníka na cintoríne v Malých Krškanoch ,
 korčuliarsku dráhu,
 úpravu futbalového ihriska s vybudovaním jednotlivých športovísk pre rôzne
druhy športu,
 oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a dobudovanie autobusových
zástaviek, príp. ďalšie investície s tým súvisiace,
 iné investície, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 595/2003 o dani z príjmov

10. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik zdôraznil povinnosť stanoviť podmienky
výkonu volebného práva v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z., preto navrhol stanoviť
rozsah výkonu funkcie starostu obce Krškany na plný úväzok na celé volebné
obdobie 2018-2022, jeden volebný obvod pre celú obec Krškany a 7 poslancov OZ
na volebné obdobie 2018-2022.
Následne dal starosta obce Ing. Peter Kováčik za predložený návrh hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
určuje
v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) rozsah výkonu funkcie starostu obce Krškany na plný úväzok na celé nasledujúce
obdobie 2018-2022
b) jeden volebný obvod pre celú obec Krškany
c) 7 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Komunitný plán obce
Krškany v programovom období 2018-2025. Nakoľko neboli k predloženému
materiálu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/17/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Komunitný plán na programovacie obdobie 2018-2025
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o vykonaní
rekonštrukcie miestnej komunikácie v časti Zajačia dolina - pri bytovkách.
Poslanec Ing. Ján Pastier vyjadril spokojnosť s úpravou miestnej komunikácie
a navrhol realizáciu rekonštrukcie hlavnej cesty v úseku od majera do obce, ktorej
súčasný stav je kritický.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval, že vedenie Regionálnej údržby a
správy ciest dalo prísľub na opravu, príp. sa budú hľadať možnosti cez Nitriansky
samosprávny kraj.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s rozhodnutím
Pamiatkového úradu SR o vyhlásení kúrie (bývalej materskej školy-kaštieľa) za
národnú kultúrnu pamiatku.
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o zakúpení traktorovej
kosačky s príslušenstvom vo výške 4 400.-€ na kosenie verejných priestranstiev
obce. Zároveň dal hlasovať za návrh úhrady tejto kosačky z rezervného fondu.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8/17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
úhradu traktorovej kosačky s príslušenstvom vo výške 4 400.-€ z rezervného fondu

11. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.
 Poslanec Ing. Miroslav Plecho sa informoval, či obec vážne neuvažovala
o zabezpečení spoľahlivých osôb, príp. spoločnosti, ktorá by zodpovedne
vykonávala kosenie a udržiavanie verejných priestranstiev obce.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik privítal tento návrh a požiadal poslancov
o spoluprácu pri hľadaní zodpovednej osoby.

12. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 hod.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Agárdyová
Ing. Marek Halbavý
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 15.06.2018

Ing. Peter Kováčik

