OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 04.06.2019

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

Program
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 04.06.2019

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2018,
Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch 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
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 04.06.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslanca Mariána Chvojku a Gabrielu
Agárdyovú, ktorí sa zasadnutia nezúčastnili z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Zároveň
predložil na schválenie program rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Homoľová
Za overovateľov zápisnice boli určení: J. Agárdy, Ján Zorgovský
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh, aby za členov návrhovej komisie boli určení
Ing. Miroslav Plecho a Ing. Peter Škula. 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. Miroslav Plecho, Ing. Peter Škula
4. Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2018, Správa
nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom Výročnú správu o hospodárení
obce Krškany za rok 2018 a Záverečný účet obce Krškany za rok 2018. Konštatoval, že
výsledkom hospodárenia obce za rok 2018 je prebytok vo výške 27 783,94 €.
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 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Krškany za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 27 783,94 €, 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 27 783,94 €
c) s ch v a ľ u j e
nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich rokov previesť do rozpočtu na rok
2019 cez príjmové finančné operácie

d) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 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 31.12.2018, Ing. Jozefa Adamkoviča, v ktorej konštatoval, že účtová závierka poskytuje
vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Krškany k 31.12.2018 a výsledok jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu je
v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zároveň požiadal hlavnú kontrolórku, aby predložila stanovisko k Záverečnému účtu obce
Krškany za rok 2018, v ktorom 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. 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany
za rok 2018
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka Zuzana Horňáková informovala poslancov o plánovanej kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019 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. 3/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na II. polrok 2019
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch po novele
zákona o obecnom zriadení
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh - Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, ktoré boli vypracované 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 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.

Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch

8. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany
v ďalšom období
Starosta obce Ing. Peter Kováčik k tomuto bodu konštatoval, že na marcovom zasadnutí
OZ bolo schválené čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu pre ďalšie
obdobie, a preto poslanci zobrali tento návrh len na vedomie.

9. Rôzne
 Žiadosť o rozšírenie verejného vodovodu – Ján Kozlík
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so žiadosťou pána Jána
Kozlíka o rozšírenie verejného vodovodu z dôvodu „Nízkopodlažnej zástavby
rodinných domov a technickej infraštruktúry – Krškany“ na parc. 792/77 kat. úz
Veľké Krškany s tým, že jeho realizovanie bude financovať z vlastných
prostriedkov a po rozšírení vodovodu v zmysle schválenej
projektovej
dokumentácie a jeho kolaudácii ho daruje obci Krškany.
Nakoľko neboli 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. 5/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
rozšírenie verejného vodovodu na parc. č. 792/77 v kat. úz. Veľké Krškany

za podmienky, že investor uhradí obci Krškany komplexné náklady súvisiace
s rozšírením verejného vodovodu a následne ho bezodplatne prevedie na obec
Krškany.
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Ján Kozlík
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť Jána Kozlíka
o zriadenie zmluvy o vecnom bremene v súvislosti so stavebným povolením na
stavbu „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra –
Krškany“, kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 162/3 a parc. č. 14/1, ktorých vlastníkom
je obec Krškany. Zmluvu vecných bremien v prospech tretej osoby je potrebné
vyhotoviť so spoločnosťou: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava k zriadeniu elektrickej prípojky k výstavbe rodinných domov. Nakoľko
neboli so strany poslancov podané žiadne pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter
Kováčik za predloženej žiadosti hlasovať:
Hlasovalo prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
zriadenie zmluvy vecných bremien v prospech tretej osoby so spoločnosťou:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parc. č. 162/3
a parc. č. 14/1, nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Krškany, ktorých vlastníkom je
obec Krškany, v súvislosti so zriadením elektrickej prípojky na výstavbou rodinných
domov v zmysle stavebného povolenia na stavbu „Nízkopodlažná zástavba
rodinných domov a technická infraštruktúra – Krškany“ pre stavebníka: Ján Kozlík
a Oľga Kozlíková, bytom Krškany č. 265, 934 01 Levice.
 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dávid Karafa
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil žiadosť pána Dávida Karafu, v ktorej
žiada o odkúpenie časti obecného pozemku (cca 60 m2 ) z parc. č. 78/1 kat. úz.
Malé Krškany. Ponúknutá cena je 10 €/m2 . Nakoľko je potrebné k predloženej
žiadosti vypracovať znalecký posudok a geometrický plán, žiadosť bude opätovne
prerokovaná na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve.

 Žiadosť o vyjadrenie obce ku vzniku vlastníckeho práva k pozemkom –
A.Šprlák
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o prijatej žiadosti pána Augustína
Šprláka o vzniku vlastníckeho práva k pozemkom, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednomyseľne vyjadrili názor, že obec Krškany nemá dôvod súhlasiť so
žiadosťou, nakoľko je obec vlastníkom tejto nehnuteľnosti.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o žiadosti hlasovať:
Hlasovalo prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti hlasovalo 5 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
nesúhlasí
so vznikom vlastníckeho práva pre žiadateľa: Augustín Šprlák, Krškany č. 133,
k pozemkom nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Krškany evidované na LV č. 1,
pozemok C KN parc. č. 170/1 - orná pôda o výmere 6 926 m2 , parc. č. 170/2 –
orná pôda o výmere 1 365 m2 , parc. č. 170/3 – orná pôda o výmere 1 709 m2 a parc.
č. 170/4 – orná pôda o výmere 3 052 m2, ktorých vlastníkom je obec Krškany
vzhľadom k tomu, že sú dotknuté jej oprávnené záujmy.

10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.
 Poslanec Ing. Miroslav Plecho sa informoval o možnosti rekonštrukcie
verejného osvetlenia.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o prijatej cenovej ponuke, ktorá má
charakter dlhodobej splátky. Je potrebné prepočítať náklady dlhodobého vývoja
spotreby energie na VO a vyhodnotiť efektivitu rekonštrukcie.
Poslanec Ján Agárdy sa pýtal na stav rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bude vydané stavebné povolenie v najbližších
dňoch.

11. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:10 hod.

Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ján Zorgovský

Zapisovateľka:

Mária Homoľová

V Krškanoch, dňa 10.06.2019

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

