OBEC KRŠKANY

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 14.06.2022

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

Program
16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h ,
konaného dňa 14.06.2022

 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie návrhovej komisie
 Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2021 a návrh na
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom období
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
 Komunálne voľby 2022
 Informácia o priebehu verejného obstarávania „Modernizácia systému verejného
osvetlenia v obci Krškany“
 Ponuka na odkúpenie obecného pozemku – J. Rojko
 Rôzne
 Diskusia
 Záver

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

Zápisnica
zo 16. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 14.06.2022
Rokovanie
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik privítal na zasadnutí poslancov a ostatných prítomných.
Ospravedlnil poslancov Mariána Chvojku a Ing. Mareka Halbavého, ktorí sa z pracovných
dôvodov nemohli zasadnutia zúčastniť. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati
poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Poslanci obdržali
program rokovania a potrebné materiály. Nakoľko neboli z ich strany prijaté iné návrhy
a doplnky, dal starosta obce o programe hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci svojím hlasovaním program 16. Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
jednomyseľne schválili.
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 podal návrh, aby za členov návrhovej komisie boli
určení Mgr. Gabriela Agárdyová, Ing. Miroslav Plecho a Ján Zorgovský a za tento návrh
dal hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov .
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Gabriela Agárdyová,
Ing. Miroslav Plecho a Ján Zorgovský.

4. Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Peter Kováčik, informoval poslancov o ukončení dlhoročnej
spolupráce s audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom a zároveň uviedol, že bola uzatvorená
zmluva s audítorkou Ing. Erikou Žilkayovou. Následne predložil prítomným poslancom
správu z vykonaného auditu o overení účtovnej závierky k 31.12.2022, v ktorej sa
konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Zároveň požiadal hlavnú kontrolórku, Zuzanu Horňákovú, aby predložila svoje stanovisko
k Záverečnému účtu obce Krškany za rok 2021.
Vzhľadom k tomu, že k predloženým materiálom neboli vznesené žiadne pripomienky,
Správu nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra poslanci OZ prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krškany
za rok 2021
5. Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2021 a návrh
na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom
období
Poslancom bola predložená Výročná správa o hospodárení obce Krškany za rok 2021
a Záverečný účet obce Krškany za rok 2021, z ktorých vyplýva, že výsledkom hospodárenia
obce za rok 2021 je prebytok vo výške 37 393,98 €. Tento prebytok odporučil starosta obce
použiť na tvorbu rezervného fondu a nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich
rokov previesť do rozpočtu na rok 2022 cez príjmové finančné operácie. Následne dal
priestor poslancom, aby sa k predloženým materiálom vyjadrili. Nakoľko poslanci nemali
žiadne výhrady a pripomienky, dal starosta obce o hospodárení obce a Záverečnom účte
obce Krškany hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov .
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci svojím hlasovaním prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Krškany za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 37 393,98.- €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 37 393,98.- €
c) s ch v a ľ u j e
nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich rokov previesť do rozpočtu na rok
2022 cez príjmové finančné operácie
d) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. d zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku Zuzanu Horňákovú, aby
v zmysle zákona informovala poslancov o plánovanej kontrolnej činnosti na II. polrok
2022. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
K predloženému materiálu prijali poslanci nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany na II. polrok 2022
7. Komunálne voľby 2022
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov, že v súvislosti s vyhlásenými
voľbami do orgánov samosprávy obcí je potrebné v zmysle § 11 ods. 3 a ods. 4 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určiť počet poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu na nové volebné
obdobie. Navrhol preto, aby počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch na
volebné obdobie 2022-2026 zostal 7 a dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili počet poslancov OZ a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch: 7 a v zmysle § 166 ods. 3 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva jeden volebný obvod.
Zároveň starosta obce Ing. Peter Kováčik dal hlasovať o rozsahu výkonu funkcie starostu
obce na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 – plný úväzok:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov .
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili plný úväzok starostu obce a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

8. Informácia o priebehu verejného obstarávania „Modernizácia systému verejného
osvetlenia v obci Krškany
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil prítomných s prebiehajúcou výzvou na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Krškany, ktorej podklady už obdržali. Zdôraznil
potrebu verejného obstarávania a riadneho vysúťaženia. Predložil poslancom podmienky
výzvy a dal priestor poslancom, aby sa k tejto téme vyjadrili. Zo strany poslancov neboli
prijaté žiadne pripomienky, preto prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
berie na vedomie
podmienky verejného obstarávania „Modernizácia systému verejného osvetlenia v obci
Krškany“

9. Ponuka na odkúpenie obecného pozemku – J. Rojko
Starosta obce Ing. Peter Kováčik opätovne predložil poslancom ponuku pána Ing. Juraja
Rojka, bytom Javorová 10, 949 01 Nitra na odkúpenie obecného pozemku parcela registra
„E“ č. 344 – druh pozemku orná pôda o výmere 23 437 m2 nachádzajúcej sa v kat. úz.
Veľké Krškany. Cena určená na základe Znaleckého posudku č. 2/2022 a 3/2022 zo dňa
24.02.2022 je stanovená na 27 944 €. Nakoľko pán Rojko užíva túto pôdu na základe
nájomnej zmluvy a užíva ju ako sad ovocných stromov, odporúča starosta obce predaj
spôsobom hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného dal starosta
priestor poslancom, aby sa k predaju obecného pozemku vyjadrili. Nakoľko s návrhom
poslanci súhlasili, dal starosta obce o zámere predaja obecného pozemku spôsobom
hodného osobitného zreteľa hlasovať:
Hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov .
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili zámer predaja obecného
pozemku a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
s ch v a ľ u j e
zámer predaja obecného pozemku parcela reg. „E“ č. 344 – druh pozemku orná pôda
o výmere 23 437 m2 , nachádzajúcej sa v kat. území Veľké Krškany spôsobom hodného
osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Budúci nadobúdateľ: Ing. Juraj Rojko, Javorová 10, 949 01 Nitra, v podiele 1/1
Kúpna cena: 27 944 €
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nadobúdateľ dlhodobo užíva nehnuteľnosť na základe
Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 26.09.2011 ako sad, na ktorom vysadil 700 ks ovocných
stromov. Pozemok sa nachádza v odľahlej časti obce, nie je vhodný na iné využitie.

10. Diskusia
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu a vyzval poslancov a ostatných
prítomných, aby predložili svoje pripomienky a návrhy.

11. Záver
Nakoľko neboli zo strany poslancov a ostatných prítomných predložené žiadne ďalšie
pripomienky alebo návrhy starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a
rokovanie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45 hod.
Overovatelia zápisnice: Ján Agárdy
Ing. Peter Škula
Zapisovateľka: Mária Homoľová

V Krškanoch dňa 14.06.2022

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

