OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 02.12.2020

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

Program
9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 02.12.2020

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2021
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2021
 Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2021
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 02.12.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik privítal prítomných a 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 žiadal doplniť o Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Návrh bol vyvesený
na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a poslanci obdržali jeho znenie včas. Následne dal
starosta obce o programe rokovania hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili program rokovania doplnený o Návrh VZN č. 4
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Homoľová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Marek Halbavý, Ing. Miroslav Plecho
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na chválenie návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Gabriela Agárdyová, Marián Chvojka, Ing. Peter Škula 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, Marián Chvojka, Ing. Peter Škula.
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2021 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú, aby
predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2021, v ktorom odporučila
obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bez
pripomienok. Zároveň oboznámila prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra v I. polroku 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Krškany na rok 2021, ako aj Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2021 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2021 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2021.
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2021
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce Krškany na
rok 2021 a viacročný rozpočet. Konštatoval, že v súvislosti s pandemickou situáciou
a prijatými opatreniami obec hospodári so zníženými výdavkami a predložený rozpočet
počíta len s nevyhnutnými investičnými akciami. Zároveň informoval o stave hospodárenia
k 31.10.2020, kedy obec hospodárila s prebytkom 43 393,51.- €.
Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu rozpočtu vyjadrili.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dal starosta obce Ing.
Peter Kováčik o návrhu rozpočtu obce na rok 2021 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 2021 a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2021 bez pripomienok
• vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu
celého rozpočtového roka 2021
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b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2022 – 2023
V súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2021 obecné zastupiteľstvo rokovalo aj
o nevyhnutných kapitálových investíciách v roku 2021.
Poslanec Ing. Miroslav Plecho hovoril o niekoľkých možnostiach: rekonštrukcia domu
smútku vo Veľkých Krškanoch, rekonštrukcia osvetlenia z dotácií, oprava chodníkov,
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Poslanec Ján Agárdy opätovne zdôraznil potrebu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Poslanec Ing. Peter Škula
Krškanoch.

navrhol vybudovať toalety na cintoríne vo Veľkých

Na základe jednotlivých názorov poslancov a starostu obce boli navrhnuté dve akcie
hradené z rezervného fondu obce v roku 2021:
 nevyhnutná rekonštrukcia domu smútku vo Veľkých Krškanoch,
 prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Starosta obce Ing. Peter Kováčik zároveň skonštatoval, že je potrebné v zmysle efektívneho
nakladania s finančnými prostriedkami zjednodušiť existujúci projekt rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice.
Na základe uvedeného dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili investičné akcie z rezervného fondu obce pre rok 2021
a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
použitie rezervného fondu obce Krškany na rekonštrukciu domu smútku na cintoríne
vo Veľkých Krškanoch a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice obce Krškany v roku 2021.
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6. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2021
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 3/2020 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na
území obce Krškany na rok 2021. 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. 3/2020 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:

Uznesenie č. 4/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2021

7. Návrh VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s predloženým Návrhom VZN
č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy. Následne dal priestor poslancom, aby sa k návrhu vyjadrili.
Nakoľko neboli zo strany poslancov prijaté žiadne pripomienky, dal starosta obce 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. 4/2020 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a prijali nasledovné
uznesenie:
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Uznesenie č. 5/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
8. Rôzne
 Schválenie inventarizačnej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik podal návrh na schválenie členov inventarizačnej
komisie na rok 2021 v zložení Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek
Halbavý a Mária Homoľová. Zároveň vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy.
Nakoľko nemali poslanci žiadny návrh, dal starosta obce o predloženom 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. 6/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Inventarizačnú komisiu na rok 2021 v zložení:
Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý, Mária Homoľová
 Odpis daňových nedoplatkov
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh na odpísanie časti
daňových nedoplatkov pre ich nevymožiteľnosť z dôvodov, že daňovníci zomreli,
nenachádzajú sa v mieste svojho trvalého bydliska a miesto ich pobytu je neznáme,
náklady na vymáhanie sú vyššie ako ich výška, a pod.. Celková výška daňových
nedoplatkov v návrhu na ich odpísanie je 2 511,20 €. Následne dal priestor
poslancom, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. Nakoľko neboli zo strany
poslancov prijaté žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
7

Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili odpísanie daňových nedoplatkov vo výške
2 511,20 € a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
odpísanie daňových nedoplatkov pre ich nevymožiteľnosť v celkovej výške
2511,20€.
 Žiadosť o finančnú dotáciu
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o prijatej žiadosti
správcu farnosti v Krškanoch o dotáciu na oplotenie farského pozemku. Zároveň
oboznámil poslancov o nevyčerpanej schválenej dotácii z roku 2019 na opravu
organu a Dohode o zrušení zmluvy o poskytnutí dotácie s novým správcom
farnosti. Následne dal priestor poslancom, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Nakoľko neboli zo strany poslancov prijaté žiadne pripomienky, dal o poskytnutí
finančnej dotácii hlasovať:
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili žiadosť o finančnú dotáciu na oplotenie
farského kostola a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
finančnú dotáciu na oplotenie farského pozemku vo výške 4 000.-€.

 Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Krškany – A. Kristínová-A.
Vodičková-J. Handlovský, D. Karafa
Starosta obce predložil Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s prijatými
žiadosťami p. Angely Kristínovej-A.Vodičkovej-J.Handlovského a p. Dávida
Karafu o zmenu Územného plánu obce Krškany z dôvodu plánovanej výstavby
rodinných domov.
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Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Kristínovej, Vodičkovej
a Handlovského a žiadosťou p. Karafu o zmenu Územného plánu obce Krškany.
Na základe diskusie poslancov a starostu obce Krškany sa dohodlo, že predmetné
žiadosti budú zaradené a bude sa o nich rokovať na plánovanom júnovom
zasadnutí OZ v roku 2021, ktoré sa bude zaoberať prehodnotením Územného
plánu obce Krškany. V súvislosti s tým požiadal starosta obce poslancov, aby
najneskôr do 15. mája 2021 písomne predložili svoje návrhy na prípadné vykonanie
zmien v Územnom pláne obce Krškany. Zároveň odovzdal poslancom príslušné
legislatívne podklady k hodnoteniu ÚP obce.

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.

10. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval prítomným za účasť a všetkým poprial
krásne sviatky a všetko dobré v roku 2021. Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené: 19:00 hod.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Marek Halbavý
Ing. Miroslav Plecho

Zapisovateľka: Mária Homoľová

V Krškanoch, dňa 02.12.2020

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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