OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 13.12.2018

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

Program
1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 13.12.2018

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2019
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2019
 Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2019
 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
 Plat starostu obce
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 13.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil poslankyňu Mgr. Gabrielu Agárdyovú a poslanca Mariána Chvojku, ktorí sa
zasadnutia nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov. 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: Ing. Marek Halbavý, Ján Zorgovský
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na chválenie návrhovú komisiu v zložení:
Ján Agárdy, Ing. Miroslav Plecho, Ing. Peter Škula a dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili zloženie návrhovej komisie v zložení: Ján Agárdy,
Ing. Miroslav Plecho, Ing. Peter Škula
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2019 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal slovo hlavnej kontrolórke Zuzane Horňákovej,
ktorá predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2019. Následne
odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2019 bez
pripomienok. Zároveň informovala o plánovanej kontrolnej činnosti v I. polroku 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2019, ako aj Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
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Poslanci OZ k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2019 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2019
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2019
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce Krškany na
rok 2019 a viacročný rozpočet. Podrobne rozoberal položky rozpočtu a otázky poslancov
zodpovedal v mailovej korešpondencii ešte pred zasadnutím. Zároveň oboznámil
poslancov o investičných plánoch v roku 2019 a informoval o stave hospodárenia
k 31.10.2018, kedy obec hospodárila s prebytkom 58 631,29.- €.
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 2019 hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili Rozpočet obce Krškany na rok 2019 a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2019 bez pripomienok
• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu
celého rozpočtového roka 2019
b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2020 – 2021
6. Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2019
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 2/2018 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na
území obce Krškany na rok 2019. 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:
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Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na
rok 2019 a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2019

7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s funkciou komisií obecného
zastupiteľstva a následne predložil návrh na ich zloženie, ktoré doplnil o člena komisie
o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Jána Agárdyho, aby bolo
zabezpečené pomerné zastúpenie všetkých politických strán zo zvolených poslancov.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu a jeho doplneniu žiadne pripomienky,
dal starosta obce o návrhu zloženia komisií hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili komisie OZ a ich zloženie
uznesenie:

a prijali nasledovné

Uznesenie č. 4/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie nasledovne:
a) Komisia o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Marek Halbavý
Členovia: Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula
b) Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: Ján Agárdy
Členovia: Ján Zorgovský a Ing. Ján Pastier
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c) Komisia sociálna, školstva, kultúry, športu a mládeže
Predseda: Mgr. Gabriela Agárdyová
Členovia: PaedDr. Oľga Kozlíková a Anna Agárdyová
d) Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Ing. Miroslav Plecho
Členovia: Marián Chvojka a Martin Šebo
8. Plat starostu obce
Zástupca starostu Ing. Miroslav Plecho informoval o účinnosti zákona č. 320/2018
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
V zmysle uvedeného predložil návrh na určenie platu starostu obce Krškany takto:
základný zákonný plat starostu obce zvýšený o 60 % s účinnosťou od 01.12.2018.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie návrhy, zástupca starostu obce
Ing. Miroslav Plecho požiadal starostu obce, aby dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili plat starostu obce a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
základného zákonného platu starostu obce Krškany o 60 % s účinnosťou od 01.12.2018.
9. Rôzne
 Schválenie inventarizačnej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh na schválenie členov inventarizačnej
komisie na rok 2019 v zložení Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek
Halbavý a Mária Cibulová a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
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Poslanci OZ jednomyseľne schválili inventarizačnú komisiu v zložení: Ján Agárdy,
Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý a Mária Cibulová a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 6/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Inventarizačnú komisiu na rok 2019 v zložení:
Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý, Mária Cibulová
 Investičné akcie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal poslancov OZ, aby do nasledujúceho
zasadnutia predložili vlastný návrh na použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na investičné akcie.
10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a oslovil aj ostatných prítomných, aby
vyjadrili svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie a skvalitnenie života v obci. Do diskusie
sa nikto nezapojil.

11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval prítomným za účasť a všetkým poprial
krásne sviatky a všetko dobré v roku 2019. Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené: 18:50 hod.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Marek Halbavý
Ján Zorgovský

Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 17.12.2018

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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