OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 16.09.2021

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

Program
13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 16.09.2021

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2021
 Informácia o stave a priebehu investičných akcií: „Prístavba a stavebné úpravy – Požiarna
zbrojnica Krškany“ a „Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany“
 Žiadosti na OZ
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce

Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 16.09.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil
poslanca Ing. Mareka Halbavého, ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť z pracovných
dôvodov. Zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 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, Marián Chvojka
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom zostavenie návrhovej komisie
v zložení Ján Agárdy, Ing. Miroslav Plecho a Ing. Peter Škula a za predložený návrh dal
hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili zloženie návrhovej komisie v zložení: Ján Agárdy, Ing.
Miroslav Plecho a Ing. Peter Škula.
4. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2021
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu k 31.07.2021.
Informoval o hospodárení obce, ktorého výsledok je prebytok bežného rozpočtu vo výške
46 441,85.-€. Konštatoval, že obec zbytočne neplytvá finančnými prostriedkami, hospodári
šetrne, zabezpečuje nevyhnutné bežné údržby, kosenie obce, opravy ciest a pod..
Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému plneniu rozpočtu a k predneseným
informáciám vyjadrili.

Nakoľko nemali poslanci k predloženému materiálu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o prijatí predloženej správy hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním zobrali túto informáciu na vedomie a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 1/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2021.

5. Informácia o stave a priebehu investičných akcií: „Prístavba a stavebné úpravy –
Požiarna zbrojnica Krškany“ a „Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti
Veľké Krškany“
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o vonkajších stavebných úpravách a prístavbe
požiarnej zbrojnice. Konštatoval, že stavba bola dokončená včas, bola prevzatá v zmysle
Zmluvy o dielo č. 1/2021 a realizácia bola hradená z kapitálových prostriedkov obce.
Poďakoval sa poslancovi Jánovi Agárdymu, ktorý zabezpečoval elektromontážne práce a
dohliadal na realizáciu stavby. Zároveň však starosta konštatoval, že interiér budovy je v zlom
stave, preto na budúcom zasadnutí OZ podá návrh na jeho rekonštrukciu. Uviedol, že sa začala
aj schválená rekonštrukcia domu smútku na cintoríne vo Veľkých Krškanoch. V tejto súvislosti
požiadal poslancov, aby v najbližšom čase predložili návrhy na doplnenie rekonštrukcie
interiéru domu smútku.
Nakoľko nemali poslanci k poskytnutým informáciám žiadne
pripomienky, dal starosta obce o prijatí predložených informácií hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním zobrali predložené informácie na vedomie a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 2/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie

informáciu o ukončení prác na stavbe: „Prístavba a stavebné úpravy – Požiarna zbrojnica
Krškany“ a zároveň informáciu o stave „Rekonštrukcie Domu smútku na cintoríne v časti
Veľké Krškany“

6. Žiadosti OZ
 Žiadosť o udelenie súhlasu s výstavbou rodinných domov – I. Valach
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť Mgr. Ivana Valacha
o udelenie súhlasu s výstavbou rodinných domov na parc. č. 786/5 v kat. úz. Veľké
Krškany s tým, že žiadateľ ešte nie je vlastníkom predmetných pozemkov. Zároveň vyzval
žiadateľa, aby sa k svojej žiadosti vyjadril:
Mgr. Ivan Valach uviedol, že sa jedná o pozemky pani Kristínovej (Besinovej). Podotkol,
že susedské vzťahy nie sú ideálne, preto by nový geometrický plán mohol vyriešiť
vzniknutú konfliktnú situáciu, nakoľko susedia (p. Debnár) s návrhom súhlasili.
Oboznámil poslancov, že by sa jednalo o 3-4 rodinné domy.
Poslanci k tejto žiadosti zaujali stanovisko, že treba využiť existujúce pozemky určené na
výstavbu. Zhodli sa na tom, že v danej lokalite je problém s dopravou, pretože miestna
komunikácia je úzka a už teraz je tam problém pri stretávaní vozidiel.
Po prijatých pripomienkach zo strany poslancov dal starosta obce Ing. Peter Kováčik
o udelenie súhlasu žiadosti pána Mgr. Ivana Valacha hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti bolo 5 poslancov: J. Agárdy, G. Agárdyová, M. Chvojka, P. Škula, J. Zorgovský
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec: Ing. M. Plecho
Poslanci OZ jednomyseľne zamietli žiadosť Mgr. Ivana Valacha a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 3/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschvaľuje
žiadosť Mgr. Ivana Valacha o udelenie súhlasu s výstavbou rodinných domov na parc. č.
786/5 v kat. úz. Veľké Krškany.
 Žiadosť o súhlas s umiestnením rodinného domu mimo územia na výstavbu
rodinných domov obce Krškany – M. Janeček
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť pána Martina Janečku
o súhlas s umiestnením rodinného domu na parcelách č. 47/1 a 47/2 v kat. úz. Malé
Krškany, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, no sú v dotyku

s intravilánom obce, teda aj s parc. č. 47/3 a 47/4 v kat. úz. Veľké Krškany, na ktorých je
plánovaná výstavba rodinného domu. Následne dal priestor poslancom. Nakoľko neboli
k žiadosti prijaté žiadne pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o predloženej
žiadosti hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Proti bolo 0 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním jednomyseľne schválili žiadosť pána M. Janečeka a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
súhlasí

s umiestnením stavby rodinného domu na parc. č. 47/1 a 47/2 kat. úz. Veľké
Krškany mimo zastavaného územia, ktorá je v dotyku s intravilánom - p. č. 47/3
a 47/4 kat. úz. Veľké Krškany v zastavanom území obce Krškany, za podmienky
dodržania príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 v znení
neskorších predpisov a iných právnych noriem pre žiadateľa a budúceho vlastníka
nehnuteľností: Martin Janeček, Krškany č. 212, 934 01 Levice (LV č. 365).
 Ponuka na prenájom – Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval o prijatej ponuke od štátneho podniku
Lesy SR, Odštepný závod Levice, v zastúpení vedúci lesnej správy Ing. Ivan Fašánek, na
prenájom lesov vo vlastníctve obce Krškany od r. 2021-2025, v ktorej ročný nájom je 538.€ a výška nájmu za celé obdobie predstavuje sumu 2690.-€. Následne dal priestor
poslancom, aby predložili svoje návrhy. Nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy,
dal starosta obce o prijatí tejto ponuky hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Proti bolo 0 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním jednomyseľne prijali ponuku od podniku Lesy Slovenskej
republiky, štátny podnik, Banská Bystrica a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje

prenájom obecných lesných pozemkov na obdobie 2021-2025 za ročný nájom vo výške
538.-€ nájomcovi: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Odštepný
závod Levice.
 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Račková
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom „Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku k vysporiadaniu stavieb a záhrady na obecnej parcele 80/1 a susediacich parciel
s vlastníkmi podľa vlastníckeho listu protokolovaného na katastri v Leviciach“ od pani
Marty Račkovej. Podotkol, že žiadateľka je stále nespokojná a pravidelne vyvoláva
konflikty. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že nakoľko je predložená žiadosť
nezrozumiteľná a jej obsah mätúci, nebudú sa touto žiadosťou zaoberať a predaj
obecného pozemku nepodporia.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetnú žiadosť a konštatovalo, že sú v nej
uvedené niektoré tvrdenia, ktoré sú nepresné a časovo neaktuálne – napr. vytýčenie
zastavaných parciel zo dňa 19.10.2021, Uznesenie Okresného úradu a pod. a ďalšie
tvrdenia, ktoré sa netýkajú obce Krškany a jej nehnuteľností. Obec Krškany má
usporiadané k dnešnému dňu všetky pozemky v danej územnej časti, ktoré sú presne
vytýčené a obec neuvažuje o jej predaji, príp. o vykonaní iných úprav. Ďalšie problémy
uvedené v liste – usporiadanie meračov elektriny na parc. č. 25 sa obce takisto nedotýkajú,
je to úloha vlastníka pozemku.
Následne dal starosta obce hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti bolo 6 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ svojím hlasovaním jednomyseľne zamietli žiadosť pani M. Račkovej a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschvaľuje
predaj obecného pozemku v zmysle žiadosti pani Marty Račkovej.

7. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu.
Katarína Horniaková požiadala o zabezpečenie verejného osvetlenia v časti Malé
Krškany – tzv. Dolinky.

Starosta obce Ing. Peter Kováčik prisľúbil, že nájdu spôsob, ako danú lokalitu osvetliť.
Zároveň pripomenul, že rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, ako aj jeho rozšírenie
do neosvetlených častí sa pripravovala ešte v r. 2019, no jeho realizáciu sa z dôvodu
pandémie a ďalších technických obmedzení nedalo uskutočniť. Navrhol na zváženie
možnosť zabezpečiť osvetlenie iným spôsobom napr. solárnym svetlom.
Zo strany prítomných neboli vznesené ďalšie príspevky do diskusie.

8. 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 18:55 hod.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Agárdyová
Marián Chvojka
Zapisovateľka:

Mária Homoľová

V Krškanoch, dňa 16.09.2021

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

