
O B E C   K R Š K A N Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch  

konaného dňa 02.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m 

 

10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v K r š k a n o c h ,  

konaného dňa 02.03.2021 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2020 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2020 a informácia o plnení 

rozpočtu za január 2021 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver rokovania 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Peter  K o v á č i k  
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Zápisnica 

 z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,  

konaného dňa 02.03.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

R o k o v a n i e 

 

1. Otvorenie 

 

     Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Ospravedlnil poslancov Mariána Chvojku a Ing. Mareka Halbavého, ktorí sa 

zasadnutia nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov a Jána Zorgovského, ktorý sa 

zasadnutia nezúčastnil z dôvodu PN. Zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní piati poslanci  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Zároveň predložil na schválenie program rokovania. 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

Poslanci OZ program rokovania jednomyseľne schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

           Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Homoľová 

           Za overovateľov zápisnice boli určení:   Mgr. Gabriela Agárdyová a Ján Agárdy 

                                                                           

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Miroslav Plecho a Ing. Peter Škula 

 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 



 

Poslanci OZ zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili. 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2020 

 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal hlavnú kontrolórku obce Zuzanu 

Horňákovú, aby predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krškany za rok 2020. Hlavná kontrolórka zo svojej správy uviedla, že obec Krškany 

pri výkone samosprávy v roku 2020 dodržiavala príslušné právne predpisy pre 

hospodárenie s majetkom obce a nakladala s týmto majetkom transparentne, 

hospodárne a efektívne.  Zároveň sa poďakovala p. starostovi a pracovníčkam OcÚ 

za spoluprácu a súčinnosť pri kontrolách. Správa o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Poslanci OZ zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krškany za rok 2021 na vedomie a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2020. 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2020 a informácia o plnení 

rozpočtu za január 2021 

 

Starosta obce Ing. Peter  Kováčik oboznámil poslancov o hospodárení obce 

Krškany za rok 2020. Konštatoval, že napriek nepriaznivej situácii obec hospodárila 

s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 35 379,53.-€.   Zároveň poznamenal, že 

pandemická situácia, prijaté opatrenia a činnosť s ňou spojená, zaberá veľa času, 

nakoľko obcou zriadené odberné miesto testuje občanov pravidelne. Zároveň 

informoval o výsledkoch plnenia rozpočtu za mesiac január 2021, kde obec 

hospodárila s prebytkom  vo výške  11 882,58.-€. 

Nakoľko neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, zobrali Správu  

o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2020 na vedomie a prijali nasledovné 

uznesenie: 



Uznesenie č. 2/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Správu o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2020 a informáciu o plnení rozpočtu 

za mesiac január 2021. 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

6. Rôzne 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o povinnosti 

vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra, nakoľko k 01.05.2021 končí funkčné 

obdobie hlavného kontrolóra obce Krškany. Na základe uvedeného navrhol za 

členov komisie pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra poslancov: Mgr. 

Gabrielu Agárdyovú, Ing. Miroslava Plecha a Ing. Petra Škulu a dal 

o predloženom návrhu hlasovať: 

 

Hlasovali 4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili voľbu hlavného kontrolóra obce Krškany 

a výberovú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

v y h l  a s u j e 

voľbu hlavného kontrolóra obce Krškany na deň 26.04.2021, s výkonom funkcie 

od  01.05.2021 v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s mesačným pracovným úväzkom 0,25% 

a 

u r č u j e 

za členov komisie pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Krškany 

poslancov: 

Mgr. Gabrielu Agárdyovú, Ing. Miroslava Plecha a Ing. Petra Škulu. 



 Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom žiadosť pani Zuzany 

Gubíkovej o súhlas s umiestnením stavby RD mimo územia na výstavbu 

rodinných domov obce Krškany na pozemku parc. č. 592/4 kat. úz. Malé 

Krškany a pozemku parc. č. 215/3 kat. úz. Veľké Krškany. Poznamenal, že 

pozemok parc. č. 592/4 je v dotyku s územím určeným na výstavbu, teda 

s pozemkom parc. č. 215/3, ktorá má slúžiť ako prístupová cesta. 

 

Následne dal o tejto žiadosti hlasovať: 

 

Hlasovali  4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili  žiadosť pani Zuzany Gubíkovej a prijali 

nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 4/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s ú h l a s í 

s umiestnením stavby rodinného domu na parc. č. 592/4 kat. úz. Malé Krškany 

mimo zastavaného územia, ktorá je v dotyku s intravilánom - p. č. 215/3 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 vlastníka nehnuteľnosti: 

Zuzana Gubíková, Krškany č. 234, 934 01 Levice (LV č. 202 a LV č. 942). 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov so žiadosťou pána 

Pavla Debnára, v ktorej žiada o povolenie na spevnenie časti miestnej 

komunikácie  k parc. č. 790/1 kat. úz. Veľké Krškany (cesta na Fitak) betónovými 

panelmi. Nakoľko k žiadosti neboli zo strany poslancov predložené žiadne 

pripomienky, dal starosta obce hlasovať: 

 

Hlasovali  4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili žiadosť pána Pavla Debnára a prijali 

nasledovné uznesenie: 

 



Uznesenie č. 5/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

p o v o ľ u j e 

spevnenie miestnej komunikácie v kat. úz. Veľké Krškany k parc. č. 790/1 (Fitak) 

betónovými panelmi, ktorú zabezpečí pán Pavol Debnár na vlastné náklady. 

 

 Starosta obce Ing. Peter Kováčik  predložil na rokovanie cenovú ponuku na 

prístavbu a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, ktorá bola doručená na základe 

výzvy zo dňa 12.01.2021 . Informoval o tom, že na zverejnenú výzvu reagovala 

len jedna spoločnosť: Ondrej Bohovic, Krškany č. 184, IČO: 44401647, ktorá 

predložila cenovú ponuku vo výške 48 856.- €. Túto ponuku predložil na 

prerokovanie a schválenie poslancom Obecného zastupiteľstva v Krškanoch. 

Všetci poslanci pozitívne reagovali na ponuku s tým, že je nevyhnutná potreba 

vykonať prístavbu a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Na základe jednotlivých 

stanovísk poslancov dal o tejto ponuke hlasovať. 

 

Hlasovali  4 prítomní poslanci. 

Za schválenie hlasovali 4 poslanci. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili cenovú ponuku a prijali nasledovné 

uznesenie:  

 

Uznesenie č. 6/10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s ch v a ľ u j e 

predloženú cenovú ponuku vo výške 48 856.-€ na vykonanie prístavby 

a stavebných úprav požiarnej zbrojnice v Krškanoch na základe vyhlásených 

podmienok vo výzve zo dňa 12.01.2021. 

 

 

7. Diskusia 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik požiadal poslancov a ostatných prítomných, aby 

predložili svoje názory a podnety.  

 

 

 



8. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a 

ostatným prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:35 hod. 

 

        

Overovatelia zápisnice:    Ján Agárdy 

 

                                       Mgr. Gabriela Agárdyová 

      

Zapisovateľka: Mária Homoľová   

 

 

V Krškanoch, dňa 02.03.2021             

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                 Ing. Peter Kováčik  

                                                                                                     starosta obce 

 

 


