OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 07.09.2018

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

Program
18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 07.09.2018

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2018
 Rôzne
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 07.09.2018

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. Následne 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: Ján Agárdy, Ivan Danko
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom zostavenie návrhovej komisie
v zložení PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier a Ing. Miroslav Plecho a za predložený
návrh dal 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: PaedDr. Oľga
Kozlíková, Ing. Ján Pastier a Ing. Miroslav Plecho.
4. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2018
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu k 31.07.2018.
Konštatoval, že hospodársky výsledok z bežného rozpočtu predstavuje k 31.07.2018 sumu
vo výške 36 377,73.-€ (prebytok). Informoval o kapitálových výdavkoch vo výške
19411,50.-€ čerpaných z rezervného fondu použitých na vybudovanie chodníkov, nákup
traktorovej kosačky, odvodnenie jarku Fitak, a pod. Zároveň informoval o ukončení zmlúv
pracovníkov zamestnaných obcou Krškany v zmysle zmluvy s ÚPSVaR Levice
a o zabezpečení kosenia obce externými zamestnancami. Následne dal priestor poslancom,

aby sa k predloženému plneniu rozpočtu vyjadrili. Nakoľko neboli zo strany poslancov
prijaté žiadne pripomienky, poslanci zobrali plnenie rozpočtu k 31.07.2018 na vedomie.
Poslanci OZ k predloženému plneniu rozpočtu prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2018.

5. Rôzne
 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh poslanca Ing. Miroslava Plecha,
ktorý tlmočil požiadavku občanov o riešenie zníženia rýchlosti vozidiel
prichádzajúcich do obce z Kalinčiakova, a to umiestnením merača rýchlosti pri
vstupe do obce.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poznamenal, že v tejto súvislosti bude
kontaktovať Dopravný inšpektorát v Leviciach a požiada o stanovisko umiestnenia
merača rýchlosti v problémovej oblasti.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním súhlasili s riešením problematiky zníženia rýchlosti
a prijali nasledovné unesenie:
Uznesenie č. 2/18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
riešenie zníženia rýchlosti vozidiel prichádzajúcich do obce z Kalinčiakova a následný
postup zveruje starostovi obce, ktorý o priebehu riešenia bude informovať na budúcom
zasadnutí OZ.

 Poslanec Ing. Miroslav Plecho predložil žiadosť pána S. Kmeťa, o možnosť
vyčistenia jarku Fitak v miestach od mosta po transformátor, nakoľko je znečistený
nánosmi bahna.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik prisľúbil, že nájde riešenie na odstránenie
nánosov v jarku, čím by sa zvýšila miera odvodnenia záplavových častí obce.

6. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.
Terézia Hansková sa informovala o situácii s miestnou komunikáciou v časti Malé
Krškany-majer.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o výsledkoch II. poslaneckého prieskumu
na majeri v Malých Krškanoch, ktorý sa uskutočnil dňa 07.09.2018 o 17:30 hod. za
prítomnosti všetkých poslancov, hlavnej kontrolórky a starostu obce Krškany. Poslanci po
obhliadke miesta a prijatých informáciách zaviazali starostu obce, aby vykonal také
opatrenia, že miestna komunikácia zostane aj v budúcnosti pôvodnom stave tak, aby
neprišlo k porušovaniu právnych predpisov a právnych noriem zo strany investora.
Zároveň upozornili, že prišlo k poškodeniu telesa miestnej komunikácie a dopravného
značenia s tým, že poverili starostu obce, aby zabezpečil nápravu daného stavu.
Poslanci OZ prijali nasledovné unesenie:
Uznesenie č. 3/18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí
so zachovaním umiestnenia miestnej komunikácie v Malých Krškanoch-majer, nakoľko
táto cesta dlhodobo zabezpečuje jediné komunikačné spojenie pre obyvateľov tejto časti
Zo strany prítomných neboli vznesené ďalšie príspevky do diskusie.

7. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik na záver rokovania OZ poďakoval poslancom
a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45 hod.

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ivan Danko
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 11.09.2018

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

