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Zápisnica 

 z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, 

konaného dňa 14.12.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

R o k o v a n i e 

 

 

1. Otvorenie 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová otvorila rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Ospravedlnila poslancov Mariana Chvojku a Ing. Miroslava Plecha, ktorí sa zasadnutia nemohli 

zúčastniť z pracovných dôvodov. Zároveň konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní piati  

poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Následne oznámila, že 

poslanci obdržali pozvánku a všetky materiály k zastupiteľstvu včas a spoločne prediskutovali 

dôležité body programu. Zároveň predložila poslancom program rokovania a za jeho 

schválenie dala hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                         

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                          

Nikto nebol proti.                                                                                                        

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili program rokovania a prijali nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, konaného 

dňa 14.12.2022 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Homoľová 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Marek Halbavý, Mária Máčayová 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce, Mgr. Gabriela Agárdyová predložil na chválenie návrhovú komisiu 

v zložení: Ján Agárdy,  Ing. Peter Škula a dala o tomto návrhu hlasovať: 

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               
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Nikto nebol proti.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili zloženie návrhovej komisie a prijali nasledovné 
uznesenie: 

Uznesenie č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

Návrhovú komisiu v zložení: Ján Agárdy a Ing. Peter Škula 

 

4. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2023 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová  predložila poslancom návrh VZN č. 2/2022  

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených 

na území obce Krškany na rok 2023. Zároveň požiadala poslancov, aby predložili svoje 

pripomienky k predloženému návrhu. Vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne 

pripomienky, dala starostka obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               

Nikto nebol proti.                                                                                                           

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 

2023 a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  

materskej školy a školského zariadenia na území obce Krškany na rok 2023 

 

 

5. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová  predložila poslancom návrh VZN č. 3/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Krškany. Informovala, že dane sú v návrhu ponechané bez navýšenia, avšak 

poukázala na potrebu zvýšenia poplatku za komunálny odpad, nakoľko náklady na odpad 

rastú. Preto navrhla zvýšiť poplatok za odpad z pôvodných 13,24.-€ na 20.-€ na osobu a rok. 

Následne vyzvala poslancov, aby sa k predloženému návrhu VZN vyjadrili. Poslanci sa 
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stotožnili s navýšením poplatku za komunálny odpad. Nakoľko neboli zo strany poslancov 

podané žiadne iné návrhy a pripomienky, dala starostka obce o predloženom návrhu hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               

Nikto nebol proti.                                                                                                           

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Uznesenie č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Krškany 

 

6. Žiadosť o dotáciu – Farnosť Krškany 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová  oboznámila poslancov o prijatí žiadosti správcu 

farnosti Krškany, v ktorej žiada o finančnú dotáciu na stavbu Hospodárskej miestnosti 

a Pastoračného centra vo farskom dvore v Krškanoch vo výške 6 000.-€. Do rozpočtu obce 

bolo navrhnutých 4 000.-€. Nakoľko neboli zo strany poslancov prijaté iné návrhy, dala 

starostka obce o dotácii pre farnosť Krškany vo výške 4000.-€ hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               

Nikto nebol proti.                                                                                                           

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Uznesenie č. 5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

dotáciu na stavbu Hospodárskej miestnosti a Pastoračného centra v farskom dvore 

v Krškanoch vo výške 4 000.-€ pre žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krškany 

    

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2023, Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a Správa o výsledku kontrol 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová požiadala hlavnú kontrolórku Zuzanu 

Horňákovú, aby predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2023. Hlavná 

kontrolórka vo svojom stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený 

návrh rozpočtu na rok 2023 bez pripomienok. Zároveň informovala o plánovanej  kontrolnej 

činnosti v I. polroku 2023 a o vykonaných kontrolách v roku 2022. Všetky stanoviská tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 
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Nakoľko nemali poslanci k predloženým materiálom žiadne pripomienky, dala starostka obce 

o prijatí predložených správ hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.                                                                                                                        

Poslanci OZ svojím hlasovaním zobrali všetky stanoviská a informácie hlavnej kontrolórky na 

vedomie a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2023, Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a Správa o výsledku kontrol 

   

8. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2023 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predložila poslancom návrh rozpočtu obce 

Krškany na rok 2023 a viacročný rozpočet. Konštatovala, že rekonštrukciou verejného  

osvetlenia sa znižujú náklady na energie. Zároveň informovala o budúcich výdavkoch, kedy 

bude potrebná výmena plynových gamatiek v kultúrnom dome, doplnenie verejného 

osvetlenia a nevyhnutná rekonštrukcia verejného rozhlasu.    

Následne dala priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.  

Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky, dala starostka obce 

o návrhu rozpočtu obce na rok 2023 hlasovať. 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               
Nikto nebol proti.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili Rozpočet obce Krškany na rok 2023 a prijali nasledovné 
uznesenie: 

Uznesenie č. 7/1/2022 

        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

a) s ch v a ľ u j e 

• Rozpočet obce Krškany na rok 2023 bez pripomienok 

• vykonávanie zmien v rozpočte starostkou obce do výšky 30% rozpočtu 

v priebehu celého rozpočtového roka 2023 
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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 2024 – 2025 

 

 

9. Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2023 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predložila poslancom návrh členov 

inventarizačnej komisie na rok 2023 v zložení Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária 

Homoľová, Mária Máčayová a dala o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               
Nikto nebol proti.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili zloženie inventarizačnej komisie na rok 2023 a prijali 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

Inventarizačnú komisiu na rok 2023 v zložení: Ján Agárdy, Ing. Marek Halbavý, Mária 

Homoľová, Mária Máčayová 

10. Príspevok pri narodení dieťaťa – návrh 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predniesla poslancom návrh na poskytnutie 

jednorazového príspevku zákonnému zástupcovi za narodené dieťa v kalendárnom roku 

vo výške 100.-€ pri splnení podmienok trvalého pobytu dieťaťa k 31.12. roka, v ktorom sa 

narodilo a zároveň trvalého pobytu aspoň jedného z rodičov, ktorý trvá minimálne jeden 

rok pred narodením dieťaťa. Príspevok by bol poskytnutý zákonnému zástupcovi dieťaťa 

v januári nasledujúceho roka na slávnostnom odovzdaní.  

Následne dala priestor poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.  

Nakoľko nemali poslanci k predloženému návrhu pripomienky, dala starostka obce 

o návrhu príspevku pri narodení dieťaťa hlasovať. 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                              

Za schválenie hlasovali 4 poslanci.                                                                                

Nikto nebol proti.                                                                                                           

Hlasovania sa zdržal 1: Ján Zorgovský 

Poslanci OZ schválili jednorazový príspevok na narodené dieťa vo výške 100.-€ za 

dodržania určených podmienok a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 
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s c h v a ľ u j e 

jednorazový príspevok 100.-€ na narodené dieťa v príslušnom kalendárnom roku. 

Príspevok patrí oprávnenej osobe po splnení oboch nasledovných podmienok: 

 trvalý pobyt dieťa ku dňu  31.12. roka, v ktorom sa narodilo 

 trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov,  ktorý trvá minimálne jeden rok pred narodením 

dieťaťa 

Príspevok bude poskytnutý zákonnému zástupcovi dieťaťa v januári nasledujúceho roka na 

slávnostnom odovzdávaní – „Batôžtek radosti“ 

 

11. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby – L. Pavlovič a manž. A. Pavlovičová 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová oboznámila poslancov s prijatou žiadosťou 

pána L. Pavloviča a manž. A. Pavlovičovej, bytom Krškany, Malé Krškany č. 27, v ktorej 

žiadajú o umiestnenie stavby na parc. č. 193/4 v kat. úz. Malé Krškany. Na uvedenej parcele 

je plánovaná výstavba rodinného domu. Pán Pavlovič bol prítomný na zasadnutí OZ 

a odpovedal na predložené otázky. Vysvetlil, že v žiadosti sú uvedené aj ďalšie parcely pre 

prípad potreby vedenia inžinierskych sietí k výstavbe. Nakoľko neboli k predloženej 

žiadosti prijaté ďalšie pripomienky, dala starostka obce o žiadosti hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               
Nikto nebol proti.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili žiadosť pána L. Pavloviča a manželky a prijali 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 10/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s ú h l a s í  

s umiestnením stavby rodinného domu na parc. č. 193/4 v kat. úz. Malé Krškany mimo 

zastavaného územia obce Krškany, za dodržania príslušných ustanovení stavebného zákona 

č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a iných právnych noriem pre žiadateľa:  Ladislav 

Pavlovič a manž. Adriana Pavlovičová, bytom Krškany, Malé Krškany č. 27. 

Parcely č. 191/8, 193/1, 193/2 a 193/6 v kat. úz. Malé Krškany môžu byť využité len na 

potreby vedenia inžinierskych sietí. 

 

12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – L. Bogár 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová informovala poslancov o prijatej žiadosti pána 

L. Bogára, bytom Krškany, Veľké Krškany č. 131, ktorý žiada o odkúpenie obecného 

pozemku parc. č. 123/2 v kat. úz. Veľké Krškany, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti jeho 

pozemku.  

Starostka obce požiadala poslancov, aby zaujali stanovisko k predloženej žiadosti: 
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Poslanec Ing. Peter Škula sa vyjadril, že  pozemok je udržiavaný a obec by nemala 

odpredávať pozemky, ktoré by mohli byť v budúcnosti potrebné a využiteľné napr. na 

účely prístupovej cesty. 

Ostatní poslanci sa stotožnili s názorom poslanca P. Škulu. 

Následne dala starostka obce o schválení žiadosti hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.                                                                               
Proti hlasovalo 5 poslancov.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ neschválili žiadosť p. L. Bogára a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

n e s c h v a ľ u j e 

žiadosť pána Ladislava Bogára, bytom Krškany, Veľké Krškany č. 131, o odkúpenie 

obecného pozemku parc.. č. 123/2 v kat. úz. Veľké Krškany. 

 

13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – B. Bodi 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová oboznámila poslancov s ďalšou žiadosťou na 

odkúpenie obecného pozemku pána B. Bodiho, bytom Krškany, Malé Krškany č. 18. Jedná 

sa o pozemok parc. reg. „E“  č. 79 v kat. úz. Malé Krškany, ktorý sa nachádza v tesnej 

blízkosti jeho pozemku.  

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová požiadala poslancov, aby sa vyjadrili 

k predloženej žiadosti: 

Poslanci sa vyjadrili, že obec nemá záujem predávať svoje pozemky, ktoré môžu byť 

v budúcnosti pre obec potrebné. 

Následne dala starostka obce o schválení žiadosti hlasovať:  

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 0 poslancov.                                                                               
Proti hlasovalo 5 poslancov.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ neschválili žiadosť p. B. Bodiho a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

n e s c h v a ľ u j e 

žiadosť pána Branislava Bodiho, bytom Krškany, Malé Krškany č. 18, o odkúpenie 

obecného pozemku par. reg. „E“ č. 79 v kat. úz. Malé Krškany. 
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14. Rôzne 

 Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predložila poslancom návrh na delegovanie 

člena Rady školy pri MŠ Krškany č. 158 ako zástupcu zriaďovateľa, poslankyňu Máriu 

Máčayovú a dala za návrh hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                      
Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                               
Nikto nebol proti.                                                                                                           
Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci jednomyseľne schválili návrh na delegovanie za člena Rady školy pri MŠ 
Krškany poslankyňu Máriu Máčayovú a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č.  13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

d e l e g u j e 

za zástupcu zriaďovateľa - člena Rady školy pri Materskej škole Krškany č. 158 

poslankyňu Máriu Máčayovú 

 

 Zriadenie komisie na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predložila návrh na zriadenie komisie 

o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Navrhla za jej predsedu 

poslanca  Ing. Miroslava Plecha a členov komisie poslancov: Mariana Chvojku, Ing. Petra 

Škulu a Jána Zorgovského. Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne 

pripomienky, dala starostka obce o zriadení komisie a návrhu jej zloženia hlasovať: 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                           

Nikto nebol proti.                                                                                                       

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili zriadenie komisie na ochranu záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a jej zloženie  a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 14/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

z r i a ď u j e 

Komisiu o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 

Predseda: Ing. Miroslav Plecho 

Členovia: Marian Chvojka, Ing. Peter Škula, Ján Zorgovský 
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 Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krškanoch na rok 2023 

 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová predložila návrh harmonogramu zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na rok 2023. K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne 

pripomienky a za predložený návrh dala hlasovať: 

 

Hlasovalo 5 prítomných poslancov.                                                                                                                          

Za schválenie hlasovalo 5 poslancov.                                                                           

Nikto nebol proti.                                                                                                       

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili Harmonogram zasadnutí OZ v Krškanoch na rok 

2023 a prijali nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č.  15/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v a ľ u j e 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krškanoch na rok 2023 

 

 

15. Diskusia 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová otvorila diskusiu. 

Poslane Ing. Peter Škula navrhol zber dát o odpade, ktoré by vyhodnocovali skutočné 

množstvo odpadu vyprodukovaného v každej domácnosti (použitie QR kódu). 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agádyová informovala o zavedení zberu jedlého oleja 

v obci. Zároveň poďakovala poslancovi M. Halbavému za likvidáciu uhynutých 

hospodárskych zvierat pri skládke biologického odpadu.   

Poslanec Ján Zorgovský sa informoval o možnosti častejšej frekvencie zberu papiera 

v obci. 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agádyová poďakovala poslancom za doterajšiu 

spoluprácu a pomoc pri uskutočnených spoločenských akciách a vyjadrila presvedčenie, že 

aj naďalej budú pokračovať spoločne vo vzájomnej spolupráci.     

 

16. Záver 

Starostka obce Mgr. Gabriela Agárdyová poďakovala všetkým  prítomným za účasť a 

popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené: 18:15 hod. 
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          Overovatelia zápisnice:     Ing. Marek Halbavý 

                                                   Mária Máčayová 

                                              

          Zapisovateľka:     Mária Homoľová       

         

   

 

 

  V Krškanoch, dňa 14.12.2022       

 

      

                                                     

 

                                                                                                            Mgr. Gabriela Agárdyová 

                                                                                                                    starostka obce 


