OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 14. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 15.12.2021

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

Program
14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 15.12.2021

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2022
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2022
 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2022
 Schválenie inventarizačnej komisie
 Aktualizácia Komunitného plánu obce Krškany
 Prijaté žiadosti
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 15.12.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik privítal prítomných a otvoril rokovanie obecného
zastupiteľstva. Ospravedlnil poslanca Jána Zorgovského, ktorý sa zasadnutia nemohol
zúčastniť z dôvodu PN. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a
zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň predložil na schválenie
program rokovania a dal o programe rokovania hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili program rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Homoľová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Agárdy, Ing. Peter Škula
3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na chválenie návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Gabriela Agárdyová, Marián Chvojka, Ing. Miroslav Plecho a dal o tomto
návrhu 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: Mgr. Gabriela
Agárdyová, Marián Chvojka, Ing. Miroslav Plecho.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2022 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú, aby
predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2022. Tá odporučila
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obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2022 bez
pripomienok. Zároveň informovala prítomných s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok
2022. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2022, ako
aj Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
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 k predloženým informáciám prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2022 a Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na I. polrok 2022.
5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh rozpočtu obce Krškany na
rok 2022 a viacročný rozpočet. Konštatoval, že v rozpočte sú zahrnuté avizované zvýšené
náklady na energie a odpady. Zároveň informoval o prebiehajúcich konečných prácach
rekonštrukcie domu smútku na cintoríne vo Veľkých Krškanoch.
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 2022 hlasovať.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili Rozpočet obce Krškany na rok 2022 a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s ch v a ľ u j e
• Rozpočet obce Krškany na rok 2022 bez pripomienok
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•

vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce do výšky 30% rozpočtu v priebehu
celého rozpočtového roka 2022

b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet obce Krškany na roky 2023 – 2024
6. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh VZN č. 1/2021 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na
území obce Krškany na rok 2022. Následne 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 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na
rok 2022 a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2022.

7. Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom návrh na schválenie členov
inventarizačnej komisie na rok 2022 v zložení Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing.
Marek Halbavý a Mária Homoľová a požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu
vyjadrili.
Nakoľko nemali poslanci žiadny iný návrh, dal starosta obce o predloženom návrhu
hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
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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. 4/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
Inventarizačnú komisiu na rok 2021 v zložení:
Ján Agárdy, Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Marek Halbavý, Mária Homoľová
8. Aktualizácia Komunitného plánu obce Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o potrebnej aktualizácii
Komunitného plánu obce Krškany. Nakoľko nemali poslanci k predloženým materiálom
žiadne pripomienky, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili aktualizáciu Komunitného plánu obce Krškany
a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
aktualizáciu Komunitného plánu obce Krškany, Programovacie obdobie 2018-2025.

9. Rôzne
 Prerokovanie Územného plánu obce Krškany
Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo v zmysle § 30 Zákona o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku Územný plán obce Krškany a na základe vyjadrení poslancov
a diskusií k tomuto bodu konštatuje, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske
a sociálne predpoklady, na základe ktorých bol vypracovaný Územný plán obce Krškany
s tým, že obec Krškany nebude obstarávať doplnok alebo zmenu územnoplánovacej
dokumentácie. Je potrebné využívať existujúce plochy, ktoré sú určené v schválenom
Územnom pláne obce Krškany.
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Nakoľko nemali poslanci k predloženému materiálu ďalšie pripomienky, dal starosta obce
Ing. Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
prehodnotenie Územného plánu obce Krškany tak, že aktuálny územný plán
spĺňa všetky predpoklady na ďalší rozvoj obce Krškany a navrhnuté plochy na výstavbu
rodinných domov a rozvoj územia sú dostatočné a nevyžadujú žiadne zmeny.
V nadväznosti na hore uvedené obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti o zmenu
Územného plánu obce Krškany – A. Kristínová-A. Vodičková-J. Handlovský, D. Karafa, J.
Oravec, N. Bešinová, o schválenie ktorých dal starosta obce Ing. Peter Kováčik hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti hlasovalo 6 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne neschválili predložené žiadosti a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschvaľuje
žiadosti p. A. Kristínovej-A. Vodičkovej-J. Handlovského, D. Karafu, J. Oraveca, N.
Bešinovej o zmenu Územného plánu obce Krškany v zmysle prijatého uznesenia č.
6/14/2021.
10. Prijaté žiadosti
 Žiadosť o finančnú dotáciu
Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o prijatej žiadosti správcu
farnosti v Krškanoch o dotáciu na stavbu Farského pastoračného centra a hospodárskej
miestnosti vo výške 6 000.-€.
Následne dal priestor poslancom, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
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Všetci poslanci vyjadrili podporu predmetnej žiadosti.
Následne dal starosta obce Ing. Peter Kováčik o poskytnutí finančnej dotácii hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili žiadosť o dotáciu na stavbu Farského pastoračného
centra a hospodárskej miestnosti a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
schvaľuje
dotáciu na stavbu Farského pastoračného centra a hospodárskej miestnosti
vo výške 6 000.-€.
 Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – M. Račková
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov s prijatou žiadosťou pani
Marty Račkovej o vysporiadanie predzáhradky s meračmi vody, plynu, elektriny a okraj
záhrady. Na základe pripomienok poslancov dal starosta obce o schválení žiadosti
hlasovať:
Hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.
Proti hlasovalo 6 poslancov.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Uznesenie č. 9/14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
neschvaľuje
predmetnú žiadosť pani Marty Račkovej, nakoľko obec v tejto oblasti neuvažuje
s odpredajom pozemkov.

 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – J. Rojko
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom prijatú žiadosť pána Juraja
Rojka, v ktorej žiada o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území
Veľké Krškany, parc. registra „E“ č. 344, vedenú ako druh pozemku orná pôda o výmere
23 437 m2. Starosta konštatoval, že sa jedná o parcelu, ktorú má žiadateľ v nájme od
roku 2011 a využíva ju na pestovanie marhúľ. Na základe pripomienok poslancov je
potrebné, aby žiadateľ predložil svoju cenovú ponuku na kúpu predmetného pozemku.
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11. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil.

12. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval prítomným za účasť a všetkým poprial
krásne vianočné sviatky a veľa zdravia v Novom roku 2022. Následne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené: 19:15 hod.
Overovatelia zápisnice:

Ján Agárdy
Ing. Peter Škula

Zapisovateľka: Mária Homoľová

V Krškanoch, dňa 15.12.2021

Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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