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Zápisnica 

 z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, 

konaného dňa 04.12.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

R o k o v a n i e 

 

 

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 Homoľová 

             Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Agárdy, Marián Chvojka 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na chválenie návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula a Ján Zorgovský 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: Mgr. Gabriela 

Agárdyová, Ing. Peter Škula a Ján Zorgovský. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2020 a Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

Starosta obce Ing. Peter  Kováčik ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky 

Zuzany Horňákovej, ktorá sa zasadnutia nemohla zúčastniť. Následne požiadal poslanca 

Ing. Miroslava Plecha, aby v mene hlavnej kontrolórky predložil Stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce Krškany na rok 2020, v ktorom odporučila obecnému zastupiteľstvu 

schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2020 bez pripomienok. Zároveň starosta obce 

požiadal poslanca Ing. Petra Škulu, aby predložil  Plán  kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra v I. polroku 2020.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

Krškany na rok 2020, ako aj Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 

2020 tvoria prílohu tejto zápisnice. 
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Poslanci OZ k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2020 a Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2020. 
   

5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2020 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce Krškany na 

rok 2020 a viacročný rozpočet. Konštatoval, že predložený rozpočet je vyvážený, no 

zároveň pripomenul, že s finančnými prostriedkami bude treba nakladať efektívne, 

nakoľko prognózy do budúcnosti nie sú priaznivé. Následne informoval o stave 

hospodárenia k 31.10.2019, kedy obec hospodárila s prebytkom 49 723,64.- €.  

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 2020 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 2020 a prijali 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2/5/2019 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

a) s ch v a ľ u j e 

• Rozpočet obce Krškany na rok 2020 bez pripomienok 

• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu 

celého rozpočtového roka 2020 

 

b) b e r i e  n a   v e d o m i e 

viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2021 – 2022 

 

6. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 1/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Krškany. Poznamenal, že považuje za veľmi dôležité, aby sa dane 

a poplatky nezvyšovali a aby obec vykonala v priebehu roka také opatrenia, ktoré by 
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zabezpečili hospodárenie obce tak, aby nemuselo prísť k zvyšovaniu daní. Následne dal 

priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili: 

Poslanec Ing. Peter Škula vyjadril názor, že  je za zvýšenie poplatku za komunálny odpad. 

Poslanec Ing. Miroslav Plecho navrhol zmeniť systém zberu a myslenie ľudí a naučiť 

ich separovať. 

Poslankyňa Mgr. Gabriela Agárdyová sa vyjadrila, že treba poplatok zvýšiť. 

Nakoľko neboli zo strany poslancov prijaté ďalšie pripomienky, dal starosta obce 

o predloženom návrhu VZN č. 1/2019 hlasovať:  

Hlasovalo 7 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov: J. Agárdy, M. Halbavý, M. Chvojka, M. Plecho, P.                  

Škula, J. Zorgovský                                                                           

Nikto nebol proti.                                                                                                       

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec: G. Agárdyová 

Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany a prijali nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 3/5/2019 

 

           Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

           s c h v a ľ u j e 

           Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     

           komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany 

 

7. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2020 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 2/2019 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na 

území obce Krškany na rok 2020. 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 OZ jednomyseľne schválili VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na 

rok 2020 a prijali nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 4/5/2019 

 

           Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

           s c h v a ľ u j e 

           Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku   

           materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2020 

 
 

8. Rôzne 

 Schválenie inventarizačnej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik  podal návrh na schválenie členov inventarizačnej 

komisie na rok 2020 v zložení Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek 

Halbavý a Mária Homoľová 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: Ján Agárdy, 

Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý a Mária Homoľová a prijali nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č.  5/5/2019 

 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

                        s c h v a ľ u j e 

                        Inventarizačnú komisiu na rok 2020 v zložení:   

                        Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý, Mária Homoľová 

 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o prijatej žiadosti 

správcu farnosti v Krškanoch o dotáciu na opravu organu v miestnom kostole. 

Poznamenal, že v rozpočte na rok 2020 bola zaradená dotácia  vo výške 4 000.-€. 

Následne dal priestor poslancom, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.   

Poslanec Ing. Peter Škula konštatoval, že  dedičstvo našich predkov si treba 

zachovať a preto súhlasí s poskytnutím dotácie. 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik skonštatoval, že predmetná žiadosť na dotáciu je 

súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2020. 

 



7 
 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Krškany 

Starosta obce predložil návrh na schválenie zberného miesta pre zber pneumatík na 

území obce Krškany. Návrh zdôvodnil tým, že od 1.Q 2020 zaháji obec zber 

pneumatík a v tejto súvislosti je potreba schválenia zberného miesta pneumatík. 

Navrhol na schválenie „Zberné miesto Jakubie“. Vzhľadom k tomu, že neboli zo 

strany poslancov prijaté 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 dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní 

s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krškany s vytvorením 

„Zberného miesta Jakubie“ a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.  6/5/2019 

 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

                        s c h v a ľ u j e 

                        vytvorenie „Zberného miesta pneumatík - Jakubie“ v obci Krškany  

                        Dodatkom č.1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými  

                        odpadmi na území  obce Krškany 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o výsledkoch poslaneckého 

prieskumu, ktorý sa uskutočnil dňa 04.10.2019 v súvislosti s podnetmi obyvateľov 

na zápach a zvýšený výskyt hlodavcov pri chove domácich zvierat u pána 

Vonkomera. Na základe vykonaného prieskumu, ktorého sa zúčastnili poslanci: 

Agárdyová G., Chvojka M., Plecho M., Zorgovský J., Škula P. boli prijaté nasledujúce 

opatrenia: 

- zabezpečiť oplotenie zadnej časti pozemku od kostolnej ulici 

Termín do 31.12.2019, 

- trvale udržiavať čistotu a hygienické normy pri chove domácich zvierat, 

- podľa možností zabezpečiť likvidáciu potkanov a iných zvierat tak, aby sa tieto 

nepohybovali mimo pozemku pána Vonkomera. 

   

                 

 

9. 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. 
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10. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval  prítomným za účasť a všetkým poprial 

krásne sviatky a všetko dobré v roku 2020. Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené: 20:15 hod. 

 

          Overovatelia zápisnice:     Ján Agárdy 

                                                   Marián Chvojka 

                                              

            Zapisovateľka:    Mária Homoľová 

 

    

         

    V Krškanoch, dňa 10.12.2019            

                                                     

 

                                                                                                             Ing. Peter Kováčik 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 


