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Zápisnica 

 z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,  

konaného dňa 08.03.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

R o k o v a n i e 

 

 

1. Otvorenie 

 

     Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Z dôvodu PN ospravedlnil poslankyňu Mgr. Gabrielu Agárdyovú a  poslancov Ing. 

Petra Škulu a Jána Zorgovského, ktorí sa zasadnutia nemohli zúčastniť z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti. Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria 

poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň 

predložil na schválenie program rokovania. 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 

 

Poslanci OZ program rokovania jednomyseľne schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

           Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Ľubica Agárdyová 

           Za overovateľov zápisnice boli určení:    Ján Agárdy a Ing. Miroslav Plecho 

                                                                           

 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Marek Halbavý a Marián Chvojka  

 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 
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Za schválenie hlasovali 4 poslanci 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 

 

Poslanci OZ zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili. 

            

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2018 

 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku obce Zuzanu 

Horňákovú, aby predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krškany za rok 2018. Konštatovala, že obec hospodárila v roku 2018 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 2018 a záznam o výsledkoch kontrol na vedomie a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/2/2019 

 

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 2018. 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 

 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2018 a informácia o plnení 

rozpočtu za január 2019 

 

Starosta obce Ing. Peter  Kováčik informoval poslancov o výsledkoch 

hospodárenia obce Krškany za rok 2018. Konštatoval, že obec hospodárila 

s prebytkom bežného rozpočtu 49 145,44.-€, zároveň informoval o výsledkoch 

plnenia rozpočtu za mesiac január 2019, kde obec dosiahla prebytok v hospodárení 

vo výške  7563,48.-€. 
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Nakoľko neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, zobrali Správu  

o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2018 na vedomie a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2/2019 

 

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 2018 a informáciu o plnení rozpočtu 

za mesiac január 2019. 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 

 

6. Investičné akcie obce Krškany na rok 2019 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil návrh investičných akcií na rok 2019 

a ďalšie obdobie. Tento návrh bol spracovaný na základe zaslaných jednotlivých 

požiadaviek poslancov OZ v Krškanoch. Na základe rokovania boli investičné akcie 

rozšírené o vykonanie výmeny verejného osvetlenia v obci.  O predloženom návrhu 

dal hlasovať: 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili  investičné akcie a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/2/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s ch v a ľ u j e 

investičné akcie pre rok 2019 – 2022 podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 
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7. Rôzne 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom  žiadosť Ing. Milana 

Švolíka a Oľgy Švolíkovej,  bytom Nám. Odborárov 47/3, 935 21 Tlmače, 

o odkúpenie obecného pozemku alebo jeho časti, nachádzajúceho sa v kat. 

úz. Malé Krškany parc. č. 8/5, druh pozemku - záhrada. Poslanci vyjadrili 

svoj názor v diskusii k tejto žiadosti a na základe ich pripomienok dal starosta 

obce o tejto žiadosti hlasovať:   

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovalo 0 poslancov. 

Proti boli 4 poslanci. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Peter Škula, Ján 

Zorgovský 

 

Poslanci OZ jednomyseľne neschválili predaj obecného pozemku a prijali 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch  

n e s ú h l a s í 

s predajom obecného pozemku ani jej časti parc. č. 8/5, druh pozemku 

záhrada, nachádzajúci sa v kat. úz. Malé Krškany. 

  

 

 

8. Diskusia 

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

predložili svoje názory a podnety.  

Do diskusie sa prihlásila pani Andrea Timová, ktorá požiadala o umiestnenie svojho 

syna do materskej školy od nového školského roku. Starosta obce k jej požiadavke 

zaujal stanovisko, že menovaná podá prihlášku na umiestnenie svojho dieťaťa do 

MŠ na „Dňoch otvorených dverí“ v mesiaci apríl 2019 a následne po vyhodnotení 

všetkých prihlášok budú deti umiestňované do MŠ. Starosta zdôraznil, že 

v súčasnosti hľadá všetky možnosti na to, aby bolo vyhovené všetkým žiadostiam 

o umiestnenie detí v MŠ. 
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9. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik opätovne vyzval občanov obce, aby prichádzali 

s návrhmi na uskutočnenie spoločenských a technických potrieb a tieto predložili na 

OcÚ v Krškanoch. Zároveň poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným 

prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:25 hod. 

 

        

Overovatelia zápisnice:  Ján Agárdy 

             

                                      Ing. Miroslav Plecho 

      

Zapisovateľka: Ľubica Agárdyová   

 

 

V Krškanoch, dňa 13.03.2019             

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                 Ing. Peter Kováčik  

                                                                                                     starosta obce 

 

 


