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

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m 

 

16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v K r š k a n o c h ,  

konaného dňa 09.03.2018 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2017 

a záznam o výsledkoch kontrol  

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2017 

6. Prerokovanie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve 

obce (kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 66/2-Iná budova a parc. č. 66/3-

Zastavané plochy a nádvoria) 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver rokovania 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Peter  K o v á č i k  

                                                                                                      starosta obce 
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Zápisnica 

 zo 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,  

konaného dňa 09.03.2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

R o k o v a n i e 

 

 

1. Otvorenie 

 

     Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Ospravedlnil poslankyňu Mgr. Gabrielu Agárdyovú a poslanca Ivana Danka, ktorí 

sa zasadnutia nemohli zúčastniť. Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní piati poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Zároveň predložil na schválenie program rokovania. 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 

 

Poslanci OZ program rokovania jednomyseľne schválili. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

           Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Cibulová 

           Za overovateľov zápisnice boli určení:    Ján Agárdy 

                                                                          PaedDr. Oľga Kozlíková 

 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Ján Pastier a Ing. Miroslav Plecho 

 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 



4 
 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 

 

Poslanci OZ zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili. 

 

            

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2017 

a záznam o výsledkoch kontrol 

 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku obce Zuzanu 

Horňákovú, aby predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krškany za rok 2017 a záznam o výsledkoch kontrol. Konštatovala, že obec 

hospodárila v roku 2017 na základe schváleného rozpočtu, ktorý bol upravovaný 

rozpočtovými opatreniami. Informovala, že neboli zistené žiadne porušenia VZN a 

prijaté žiadne sťažnosti na prešetrenie a zároveň odporučila vypracovať organizačný 

poriadok.  Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Poslanci OZ zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krškany za rok 2017 a záznam o výsledkoch kontrol na vedomie a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/16/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2017 

a záznam o výsledkoch kontrol. 

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 

 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2017 

 

Starosta obce Ing. Peter  Kováčik informoval poslancov o výsledkoch 

hospodárenia obce Krškany za rok 2017. Konštatoval, že obec hospodárila 

s prebytkom 45721,05 € s tým, že príjem bol navýšený o prostriedky z poskytnutej 
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dotácie z ÚPSVaR Levice. Následne dal priestor poslancom, aby sa k plneniu 

rozpočtu obce Krškany za rok 2017 vyjadrili.  

Poslanec Ing. Ján Pastier vyjadril spokojnosť s výsledkom hospodárenia za rok 

2017 a zároveň navrhol finančné prostriedky aj investovať napr. do rekonštrukcie 

požiarnej zbrojnice, odvodnenie obce a pod.  

Nakoľko neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, zobrali Správu  

o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2017 na vedomie a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/16/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Správu o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2017 

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 

 

 

  

6. Prerokovanie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve 

obce (kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 66/2-Iná budova a parc. č. 66/3-

Zastavané plochy a nádvoria) 

 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh kúpno-predajnej 

zmluvy na predaj nehnuteľností (kaštieľ) vo vlastníctve obce, ktorý bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Krškanoch na 14. zasadnutí OZ dňa 03.11.2017 č. uzn. 

3/14/2017. V zmysle uvedeného bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorej 

úspešným uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky verejnej súťaže, sa stala 

spoločnosť LISEN, s.r.o., IČO: 452757785, Horša 2, 934 01 Levice.  Starosta obce 

uviedol, že návrh zmluvy bol vypracovaný právnickou kanceláriou advokátky JUDr. 

Márii Sotolářovej. Zároveň informoval poslancov o stretnutí s konateľom 

spoločnosti LISEN, s.r.o. Dušanom Szentkeresztym, ktorý ho oboznámil s plánom 

využitia predmetnej nehnuteľnosti. Následne dal starosta obce priestor poslancom 

na vyjadrenie k predloženému návrhu: 

Poslanec Ing. Miroslav Plecho konštatoval, že nakoľko je zmluva právne ošetrená, 

nemá voči nej výhrady. 
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Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie názory, dal starosta obce Ing. 

Peter Kováčik o tomto návrhu zmluvy hlasovať:  

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili návrh kúpno-predajnej zmluvy na predaj 

nehnuteľností vo vlastníctve obce (kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 66/2-Iná budova 

a parc. č. 66/3-Zastavané plochy a nádvoria) so spoločnosťou LISEN, s.r.o., IČO: 

452757785, v zastúpení Dušan Szentkereszty a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/16/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s ch v a ľ u j e 

kúpno-predajnú zmluvu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Krškany (kat. 

úz. Veľké Krškany, parc. reg. „C-KN“ č. 66/2-Iná budova a parc. reg. „C-KN“ č. 

66/3-Zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1) so spoločnosťou LISEN, s.r.o., IČO: 

452757785, Horša 2, 934 01 Levice, v zastúpení: Dušan Szentkereszty 

 

7. Rôzne 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom  žiadosť Ing. 

Mariána Hudeca a manž. Ing. Dáši Hudecovej PhD., bytom Krškany č. 408 

o umiestnenie stavby rodinného bazéna mimo zastavaného územia obce 

Krškany zo dňa 07.03.2018. Jedná sa o parcely nachádzajúce sa v kat. úz. 

Veľké Krškany parc. č. 11/5 – orná pôda a parc. č. 11/6 – orná pôda, ktoré 

sú vo vlastníctve žiadateľov (LV-č. 195) a sú hraničné s intravilánom obce. 

Nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky k predloženej 

žiadosti, dal starosta obce hlasovať. 

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ivan Danko 
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Poslanci OZ jednomyseľne schválili umiestnenie stavby rodinného bazéna 

pánovi Ing. Mariánovi Hudecovi a manž. Ing. Dáše Hudecovej PhD. mimo 

zastavaného územia obce Krškany a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/16/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch  

s ú h l a s í 

s umiestnením stavby rodinného bazéna v kat. úz. Veľké Krškany, p.č. 11/5   

a p.č. 11/6 mimo zastavaného územia obce Krškany, ktoré sú umiestnené 

v dotyku s intravilánom p. č. 11/9 v zastavanom území obce Krškany, za 

podmienky dodržania príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 

v znení neskorších predpisov a iných právnych noriem  pre žiadateľov a 

vlastníkov nehnuteľností: Ing. Marián Hudec, bytom Krškany č. 408 a manž. 

Ing. Dáša Hudecová PhD, bytom Krškany č. 408. 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o vykonaných 

krokoch v súvislosti s realizáciou premiestnenia miestnej komunikácie v kat. 

úz. Malé Krškany, časť Majer. Zároveň požiadal poslanca Ing. Jána Pastiera 

o posúdenie stavu miestnej komunikácie na Zajačej doline pri bytovkách. 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik opätovne predložil poslancom možnosti 

riešenia odvodnenia pozemkov za ihriskom a vyzval ich, aby zaujali 

stanovisko na konečné vyriešenie danej problematiky. Po vyhodnotení 

všetkých možností dospeli k záveru, že prehĺbenie existujúceho jarku môže 

prispieť zníženiu spodných vôd v problémovej oblasti. Poverili starostu obce 

zabezpečením realizácie prehĺbenia jarku Fitak s tým, že prijaté opatrenie 

bude prehodnotené v mesiacoch november-december 2018.  

 

8. Diskusia 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal poslancov a ostatných prítomných, aby 

predložili svoje názory a podnety.  

Poslanec Ján Agárdy zisťoval efektivitu používania štítkov na vývoz komunálneho 

odpadu, príp. či sa neuvažuje o ich zrušení. 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik vysvetlil, že štítky predstavujú spôsob kontroly 

množstva  vyvezeného komunálneho odpadu. O ich zrušení sa zatiaľ neuvažuje. 

Poslanec Ing. Ján Pastier na margo toho uviedol, že používanie neobmedzeného 

počtu štítkov zamedzuje vyvážaniu odpadu mimo obce. 
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9. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a 

ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:10 hod. 

 

        

Overovatelia zápisnice:  Ján Agárdy 

             

                                      PaedDr. Oľga Kozlíková 

      

Zapisovateľka: Mária Cibulová     

 

 

V Krškanoch, dňa 13.03.2018             

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                 Ing. Peter Kováčik  

                                                                                                     starosta obce 

 


