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Zápisnica 

 zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, 

konaného dňa 04.09.2019 

 

 

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 piati poslanci a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň ospravedlnil poslancov Ing. Petra Škulu a Ing. 

Mareka Halbavého, ktorí sa na zasadnutí nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. Následne 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: Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Miroslav Plecho 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom zostavenie návrhovej komisie 

v zložení Ján Agárdy, Marián Chvojka a Ján Zorgovský a za predložený návrh dal 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, 

Marián Chvojka a Ján Zorgovský. 

 

4. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2019 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu k 31.07.2019. 

Konštatoval, že hospodársky výsledok z bežného rozpočtu predstavuje k 31.07.2019 

prebytok   vo výške 50 779,89.-€. Informoval o ukončených prácach na cintoríne v Malých 

Krškanoch, ako aj o stretnutí s dedičom majiteľov kaplnky na cintoríne v Malých 

Krškanoch, s ktorým prebrali možnosti rekonštrukcie kaplnky. Zároveň poznamenal, že je 

potrebné prijať opatrenia na zníženie nákladov na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 



a nájsť spôsob ako naučiť občanov separovať. V tejto súvislosti požiadal poslancov 

o spoluprácu.  Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému plneniu rozpočtu 

a k predneseným informáciám vyjadrili.  

Ing. Miroslav Plecho potvrdil, že náklady na skládkovanie budú čoraz vyššie. Ak bude 

nutné, bude treba zvýšiť poplatky za odpad. Zároveň súhlasí s tým, že občanov treba 

naučiť odpad triediť, čo je najefektívnejší spôsob zníženia množstva komunálneho odpadu. 

Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dal starosta obce Ing. 

Peter Kováčik o plnení rozpočtu k 31.07.2019 a riešení zníženia TKO hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.                                                                                                                        

Poslanci OZ k predloženému plneniu rozpočtu a poskytnutým informáciám prijali 

nasledovné uznesenie: 

 

 

Uznesenie č. 1/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2019. 

 

 

Uznesenie č. 2/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

p r i j a l o 

odporučenie predložiť návrh na komplexné riešenie zníženia nákladov na zber, 

zneškodnenie a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Krškany do OZ. 

 

 

 

5. Prerokovanie žiadostí 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik opätovne predložil poslancom žiadosť pána Dávida 

Karafu zo dňa 23.04.2019, o odkúpenie časti obecného pozemku nachádzajúceho sa 

v kat. úz. Malé Krškany, parc. č. 78/1 – druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie. 

K predmetnej žiadosti bol vypracovaný geometrický plán č. 14/2019, úradne overený 

dňa 09.07.2019 pod číslom 599/2019, v ktorom je predmetná časť pozemku vytýčená 

a zapísaná pod parc. č. 78/5 o výmere 38 m2.  Zároveň bol vypracovaný znalecký 

posudok č. 120/2019 zo dňa 29.08.2019, ktorý určuje všeobecnú hodnotu pozemku 

zaokrúhlene 540.-€. Následne dal starosta obce priestor na vyjadrenie poslancov 

k predmetnej žiadosti. Poslanci vyjadrili súhlas s predajom predmetného pozemku 



s tým, že žiadateľ uhradí náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku č. 

120/2019 v plnej výške. Starosta obce Ing. Peter Kováčik dal o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.                                                                                                                        

Poslanci svojím hlasovaním jednomyseľne schválili predaj časti obecného pozemku  

a  prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.  3/4/2019 

 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

                        s c h v a ľ u j e 

                        prevod pozemku 

                        parc. č. 78/5 o výmere 38 m2 – zastavané plochy a nádvoria, v zmysle        

                        geometrického plánu č. 14/2019, úradne overeného dňa 09.07.2019 pod číslom   

                       599/2019, odčlenená od   parc č. 78/1 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 5963  

                       m2,  parc. reg. „C“, nachádzajúca sa v obci  Krškany, v katastrálnom území Malé  

                       Krškany, okres Levice, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

                        v prospech kupujúceho: 

            Dávid Karafa rod. Karafa,  

            nar. 19.11.1981, trvale bytom Krškany, Malé Krškany č. 80 

            za cenu 540.-€ priamym predajom 

s tým, že kupujúci uhradí náklady na vypracovanie znaleckého posudku v plnej 

výške. 

 

Nehnuteľnosť bola ocenená znalcom Ing. Štefanom Tonhaiserom, znalecký 

posudok č. 120/2019 zo dňa 29.08.2019 na všeobecnú hodnotu zaokrúhlene  

540.- €. 

 

Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o prijatej žiadosti Mgr. Ivana 

Valacha o odkúpenie časti obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. úz. Veľké 

Krškany, parc. č. 214/2 – druh pozemku-vodná plocha. K predmetnej žiadosti bol 

vypracovaný geometrický plán č. 134/2019, úradne overený dňa 08.08.2019 pod číslom 

723/2019, v ktorom je predmetná časť pozemku vytýčená a zapísaná pod parc. č. 214/3 

o výmere 39 m2.  Zároveň bol vypracovaný znalecký posudok č. 121/2019 zo dňa 

29.08.2019, ktorý určuje všeobecnú hodnotu pozemku zaokrúhlene 560.-€. Následne 

dal starosta obce priestor na vyjadrenie  poslancov k predmetnej žiadosti. Poslanci 



vyjadrili súhlas s predajom predmetného pozemku s tým, že žiadateľ uhradí náklady 

spojené s vypracovaním znaleckého posudku č. 121/2019 v plnej výške. Starosta obce 

Ing. Peter Kováčik dal o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.                                                                                                                        

Poslanci svojím hlasovaním jednomyseľne schválili predaj časti obecného pozemku  

a  prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.  4/4/2019 

 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

                        s c h v a ľ u j e 

                        prevod pozemku 

                        parc. č. 214/3 o výmere 39 m2 – vodné plochy, v zmysle        

                        geometrického plánu č. 134/2019, úradne overeného dňa 08.08.2019 pod číslom  

                       723/2019, odčlenená od  parc č. 214/2 – vodné plochy, výmera 1065 m2,  parc. reg.  

                       „C“, nachádzajúca sa v obci  Krškany,   v katastrálnom území Veľké Krškany,  

                       okres Levice, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

                        v prospech kupujúceho: 

            Mgr. Ivan Valach rod. Valach,  

            nar. 21.04.1987, trvale bytom Bátovce č. 72, 935 03 Bátovce 

            za cenu 560.- €  priamym predajom  

s tým, že kupujúci uhradí náklady na vypracovanie znaleckého posudku v plnej 

výške. 

 

Nehnuteľnosť bola ocenená znalcom Ing. Štefanom Tonhaiserom, znalecký 

posudok č. 121/2019 zo dňa 29.08.2019 na všeobecnú hodnotu zaokrúhlene  

560.- €. 

 

Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s prijatím žiadosti, v ktorej 

správca farnosti obce Krškany – František Mašek žiada o finančnú dotáciu na opravu 

organu vo farskom kostole. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nespĺňala konkrétne náležitosti 

a nebola v súlade s rozpočtom na rok 2019, poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

 



 Uznesenie č.  5/4/2019 

 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

                        p r e r o k o v a l o 

žiadosť správcu farnosti o poskytnutie dotácie na opravu organu vo farskom 

kostole v Krškanoch s tým, že žiadosť je potrebné doplniť o výšku požadovanej 

dotácie, termín realizácie a iné náležitosti opravy. Následne bude žiadosť 

posudzovaná v zmysle rozpočtových pravidiel na rok 2020. 

 

6. Diskusia 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.  

Ing. Miroslav Plecho tlmočil sťažnosti obyvateľov časti Veľké Krškany na nepríjemný 

zápach, zvýšený výskyt hmyzu a iných zvierat, ako aj na ďalšie obmedzenia, ktoré spôsobuje 

domáci chov zvierat a hydiny u pána Romana Vonkomera.  

Starosta obce Ing. Peter Kováčik vzhľadom k tomu, že táto problematika už bola v 

minulosti riešená zavedením konkrétnych opatrení, predložil návrh na vykonanie 

poslaneckého prieskumu u pána Vonkomera do 15.10.2019, ktorý poslanci OZ 

jednomyseľne prijali. 

Zo strany prítomných neboli vznesené ďalšie príspevky do diskusie. 

 

7. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik na záver rokovania OZ poďakoval poslancom 

a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:35 hod. 

 

 

      Overovatelia zápisnice:   Mgr. Gabriela Agárdyová 

  

                                             Ing. Miroslav Plecho 

             

       Zapisovateľka:               Mária Homoľová     

 

  V Krškanoch, dňa 09.09.2019              

                                                     

                                                                                                       Ing. Peter Kováčik 

                                                                                                           starosta obce 

 


