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Zápisnica 
 zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,  

konaného dňa 10.09.2011 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

R o k o v a n i e 
 
 

1. Otvorenie 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, 
že na zasadnutí nie je prítomný poslanec Ing. Marek Halbavý, ktorý bol riadne     
ospravedlnený. Ďalej konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je 
uznášaniaschopné a predložil k schváleniu program rokovania, ktorý poslanci 
jednomyseľne schválili  

 
 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

             Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Cibulová - pracovníčka obce. 
             Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Miroslav Plecho, Ján Agárdy 
 
            

3. Schválenie návrhovej komisie 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto  
zložení: 
PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Ján Pastier, Marián Chvojka 
Za predložený návrh dal hlasovať.  
Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 
Nikto nebol proti. 
Nikto sa hlasovania nezdržal. 
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili. 
 
 

4. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce Krškany k 30.06.2011 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik oboznámil poslancov o plnení a čerpaní rozpočtu 
obce Krškany  k 30.06.2011 a požiadal ich o vyjadrenie sa k tejto predloženej správe. 
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Ján Agárdy sa informoval o výdavkoch spojených s miestnymi cintorínmi a predložil 
návrh na úpravu alebo výmenu ozvučenia v dome smútku na cintoríne v časti Veľké aj 
Malé Krškany. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik súhlasil, že je potrebné zabezpečiť, aby technika 
nerušila dôstojnosť poslednej rozlúčky. 
 
Ing. Ján Pastier sa informoval o preplatkoch a vratkoch z predloženej správy ako aj 
o dani z nehnuteľností a vyjadril presvedčenie, že ďalším hospodárením obce sa položky 
v rozpočte nebudú pohybovať v červených číslach. Ďalej vyjadril názor opraviť 
existujúce  ozvučenie miestnych cintorínov a nevynakladať ďalšie financie na nové. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik vysvetlil, že vratky v rozpočte sú za el. energiu 
z minulých rokov, v daniach sú zohľadnené aj dane za predošlé obdobia a vyjadril 
spokojnosť k 90% plneniu dane z nehnuteľnosti za rok 2011.  
 
Ing. Miroslav Plecho sa informoval o transferoch zo štátneho rozpočtu, o čerpaní 
finančných prostriedkov na verejné osvetlenie obce a o ukončení projektu 
protipovodňových prác. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik odpovedal, že transfery sú finančné prostriedky na 
prenesené kompetencie, rozpočet na verejné osvetlenie bol znížený o náklady spojené 
s výmenou ističov ako aj o nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Taktiež uviedol, 
že projekt protipovodňovej činnosti končí v októbri s tým, že finančné náklady budú obci 
uhradené vo výške 95% Úradom práce soc. vecí a rodiny do konca roka 2011. 
 
Ján Agárdy sa zaujímal o finančné prostriedky spojené s obnovou detského ihriska.  
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval, že sa reaguje na všetky výzvy 
a vypracovávajú sa rôzne projekty na získanie ďalších financií z európskych fondov 
a dotácií jednotlivých ministerstiev, aj na podporu obnovy detského ihriska pri kultúrnom 
dome a jeho okolia.V tejto časti sa toho roku zrekonštruuje už len pomník a ďalšie úpravy 
okolia sa budú realizovať až začiatkom jari 2012. 
 
Ing. Ján Pastier sa informoval o príjme a výdavkoch obce na MŠ. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik reagoval vysvetlením, že príjem na výdavky pre MŠ je 
zahrnutý v podielových daniach obce. 
Vzhľadom k tomu, že neboli prednesené ďalšie otázky a pripomienky k predloženej 
správe o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2011, dal starosta obce Ing. Peter Kováčik 
o tejto správe hlasovať. 
 
Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 
Nikto nebol proti. 
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Nikto sa hlasovania nezdržal. 
Poslanci jednomyseľne schválili Správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2011. 
 
 

5. Návrh VZN o chove a držaní včiel v katastrálnom území Veľké a Malé Krškany 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil  poslancom návrh VZN o chove a držaní 
včiel v našej obci a vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky k tomuto návrhu. 
 
Ing. Ján Pastier konštatoval, že VZN nehovorí o sankciách v prípade porušenia 
nariadenia. 
 
Ján Agárdy sa informoval na možnosť občanov sťažovať sa i v prípade dodržania 
všetkých podmienok chovu včiel. 
 
Marián Chvojka sa obáva, že v našej obci sa nadmerne zvýši počet chovateľov včiel. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik uviedol, že v prípade chovu včiel nie je rozhodujúca 
vzdialenosť včelínov od okolia, ale rozhodujúca je agresivita včiel. Vysvetlil, že z hľadiska 
obce nie je prioritné sankciovať porušenie VZN. Podstatné je naučiť občanov riadiť sa 
nimi. Obec však nemôže zabrániť majiteľom chov včiel, pokiaľ dodržiavajú stanovené 
podmienky aj napriek tomu, že sa môže zvýšiť ich počet. 
Vzhľadom k tomu, že neboli prednesené ďalšie pripomienky a návrhy k tomuto VZN, 
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 jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní včiel 
v katastrálnom území obce Krškany. 
 
 

6. Návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú 
opatrovateľskú službu v obci Krškany 
 
Starosta obce Ing. Peter  Kováčik predložil poslancom na prejednanie ďalší návrh 
VZN, týkajúci sa zabezpečenia a prispievania obce na opatrovateľskú službu. Zdôraznil, 
že obec má povinnosť zabezpečiť a následne podľa stupňov odkázanosti /určuje lekár/ 
aj prispievať na opatrovateľskú službu v obci. Nato požiadal poslancov, aby sa vyjadrili 
k tomuto návrhu. 
Poslanci nepredniesli námietky voči jeho obsahu, na základe čoho dal starosta obce Ing. 
Peter Kováčik o tomto návrhu hlasovať. 
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Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 
Nikto nebol proti. 
Nikto sa hlasovania nezdržal. 
Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní 
opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu v obci 
Krškany. 
 
 

7. Návrh VZN o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského 
stravovania pri MŠ v Krškanoch 
 
V tomto bode programu bol starostom obce Ing. Petrom Kováčikom predložený návrh 
VZN, ktorý upravuje práva a povinnosti rodičov, ktorých dieťa navštevuje MŠ 
v Krškanoch a školskú jedáleň v tomto zariadení. Zároveň uviedol, že je v záujme obce 
prijať opatrenia na zníženie nákladov na prevádzku MŠ. 
Vzhľadom k tomu, že k samotnému návrhu neboli zo strany poslancov predložené 
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 nezdržal hlasovania. 
Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v Zariadení školského stravovania pri MŠ v Krškanoch. 
 

8. Rôzne 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik vyzval poslancov, aby predniesli svoje postrehy, 
názory a námety na zlepšenie kvality života v obci. 
 Následne predložil návrh členov inventarizačnej komisie v zložení: PaeDr. Oľga 
Kozlíková, Ján Agárdy, Vilma Agárdyová, Mária Cibulová.  
Vzhľadom k tomu, že nebol ďalší návrh za členov inventarizačnej komisie, dal o tomto 
návrhu hlasovať. 
 
Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 
Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 
Nikto nebol proti. 
Nikto sa nezdržal hlasovania. 
Poslanci jednomyseľne schválili zloženie inventarizačnej komisie. 
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Ján Agárdy by privítal urobiť našu obec „bezdymovú“, a to spôsobom pravidelného 
zberu záhradného odpadu a navrhuje sankciovať občanov, ktorí nerešpektujú zákaz 
pálenia odpadu. 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik nesúhlasí s pravidelným zberom takéhoto druhu 
odpadu, nakoľko je určené miesto /bývalé hnojisko/. Avšak tento problém chce vyriešiť 
jednorázovo realizáciou jesenného čistenia obce. Zároveň by chcel dosiahnuť, aby mieru 
zodpovednosti za svoje okolie prevzali hlavne samotní občania.  
Ing. Miroslav Plecho upozornil na nedodržiavanie rýchlosti v obci a informoval sa 
o možnostiach  riešenia tohto problému.  
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik zaujal stanovisko k danej problematike a uviedol, že  
možností ako obmedziť rýchlosť v obci je síce veľa a nie všetky sú efektívne a využiteľné 
v podmienkach našej obce.  
 
Ing. Miroslav Plecho sa ďalej zaujímal o postupe prác súvisiacich s protipovodňovými 
opatreniami do ich ukončenia v októbri 2011. 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik konštatoval, že v princípe sú všetky základné jarky 
vyčistené. Ostáva už len posledný jarok od ihriska, ktorý sa bude čistiť mechanicky. Tým 
budú  práce projektu protipovodňových opatrení ukončené.  
 
 

9. Diskusia 
 
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného    
zastupiteľstva a prítomných, aby  predniesli svoje príspevky do diskusie. 
 
Marián Libo reagoval na neporiadok na ihrisku v okolí kontajnera. 
 
Marián Lacek reprodukoval pozitívne ohlasy okolia na našu obec, poznamenal, že si 
treba dávať reálne podmienky pre bežný chod obce, avšak dôležité je pôsobenie ľudí na 
okolie a sebavýchova. Taktiež sa zaujímal, či prešli do tohto roku ťažoby obce 
z predchádzajúceho obdobia. 
 
Starosta Ing. Peter Kováčik sa vyjadril, že v správe o plnení a čerpaní rozpočtu sú 
uvedené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov ako aj nedoplatky za elektriku 
a plyn za rok 2010. Konštatoval, že sa musíme naučiť správať sa korektne voči ostatným. 

 
10. Návrh na uznesenie 

Členka návrhovej komisie PaedDr. Oľga Kozlíková predložila poslancom obecného   
zastupiteľstva návrh na uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch  
zo dňa 10. septembra 2011.  
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                  Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.6.2011 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o chove a držaní včiel v katastrálnom území 

Veľké a Malé Krškany 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou 

Krškany a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení 
školského stravovania pri MŠ v Krškanoch 

5. Schválenie inventarizačnej komisie 
      
 

Uznesenie č. 26 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch   
s c h v a ľ u j e   
Správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2011. 
 
 

Uznesenie č. 27 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní včiel v katastrálnom území Veľké a Malé 
Krškany. 

 
 

    Uznesenie č. 28 
 

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

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za   
opatrovateľskú službu v obci Krškany 

 
Uznesenie č. 29 

 
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského 
stravovania pri MŠ v Krškanoch. 
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Uznesenie č. 30 
 

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

            Inventarizačnú komisiu v zložení: 
            PaedDr. Oľga Kozlíková, Ján Agárdy, Vilma Agárdyová, Mária Cibulová 
 
 
 

11. Záver 

            Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť všetkým poslancom a ostatným       
            prítomným občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
      Overovatelia zápisnice:  
      Ján Agárdy 
      Ing. Miroslav Plecho 
       
 
     Zapisovateľka: Mária Cibulová               
 
 
 
 
 
     V Krškanoch, dňa 13.09.2011                                                                   Ing. Peter Kováčik  
                                                                                                                           starosta obce 


