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Zápisnica 

 z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,  

konaného dňa 13.03.2015 

 

 

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 poslanca Ing. Jána Pastiera, ktorý sa zo zdravotných dôvodov 

nemohol zasadnutia zúčastniť. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti 

poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Zároveň 

predložil na schválenie program rokovania. 

Za predložený návrh dal hlasovať.  

 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov:  

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch program rokovania jednomyseľne schválilo. 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

           Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Cibulová 

           Za overovateľov zápisnice boli určení:    Ján Agárdy 

                                                                          Mgr. Gabriela Agárdyová 

 

            

3. Schválenie návrhovej komisie 

 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na schválenie návrhovú komisiu 

v tomto  zložení: 

PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Miroslav Plecho a Ivan Danko. 

Za predložený návrh dal hlasovať.  
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Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal. 

Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch zloženie návrhovej komisie jednomyseľne 

schválilo. 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2014 

 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, požiadal hlavnú kontrolórku obce, Zuzanu 

Horňákovú, aby predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Krškany za rok 2014 a Záznam o výsledku kontroly.  Správy tvoria prílohu 

tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch zobralo Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2014 a Záznam o výsledku kontroly na 

vedomie. 

 

Následne Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch prijalo:  

 

Uznesenie č. 1/2/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

v y h l  a s u j e 

voľbu hlavného kontrolóra obce Krškany na deň 26.04.2015, s výkonom funkcie 

od  01.05.2015 v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s mesačným pracovným úväzkom 0,20%.  

 

 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2014 

 

Starosta obce, Ing. Peter  Kováčik, stručne informoval poslancov o výsledku 

hospodárenia obce Krškany za rok 2014 s tým, že obec dosiahla mimoriadne 

dobré výsledky v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za rok 2014. 

K predloženým materiálom a podaným informáciám neboli žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch zobralo Správu o plnení rozpočtu obce 

Krškany za rok 2014 na vedomie. 
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6. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 28.02.2015 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil poslancom plnenie rozpočtu 

k 28.02.2015. Zároveň informoval o kultúrnych podujatiach organizovaných 

obcou, o vyhlásenom generálnom pardóne pre občanov Krškán 

a o pripravovaných projektoch, ktoré majú byť prínosom pre našu obec.    

Následne dal priestor poslancom, aby predložili svoje pripomienky. Bez 

pripomienok. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch zobralo Plnenie rozpočtu obce Krškany 

k 28.02.2015 na vedomie bez pripomienok. 

 

7. Schválenie komisií obecného zastupiteľstva a poslaneckých obvodov v obci 

Krškany 

 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, oboznámil poslancov s predloženým 

návrhom vytvorenia komisií obecného zastupiteľstva a ich členov a  dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa nezdržal hlasovania. 

Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier 

 

Uznesenie č. 2/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

s c h v á l i l o   

komisie obecného zastupiteľstva a ich členov v zložení: 

 

a/Komisia finančná a správy obecného majetku 

Predseda: Ing. Ján Pastier 

Členovia: Ján Agárdy a Ján Kozlík 

 

b/ Komisia sociálna, školstva, kultúry, športu a mládeže 

Predseda: PaedDr.Oľga Kozlíková 

Členovia: Mgr. Gabriela Agárdyová,  Anna Agárdyová 

 

c/Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda: Ing. Miroslav Plecho 

Členovia: Štefan Petráš, Martin Šebo 
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d/Komisia o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda: Ing. Marek Halbavý 

Členovia: Ivan Danko, Mgr. Gabriela Agárdyová 

 

 

8. Rôzne 

a.) Ponuka odkúpenia akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.  

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, informoval poslancov o ponuke 

odkúpenia akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. za cenu 1 800.-€. 

Vyjadril názor nepredať akcie spoločnosti z dôvodu ich predpokladaného rastu 

a následne dal priestor poslancom na vyjadrenie ich postoja k danej veci.  

Ján Agárdy súhlasil s názorom starostu obce nepredávať akcie. 

Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie názory, dal starosta 

obce Ing. Peter Kováčik, o odkúpení akcií spoločnosťou Prima banka 

Slovensko, a.s. hlasovať: 

 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 0 poslancov. 

Proti boli 6 poslanci. 

Nikto sa nezdržal hlasovania. 

Neprítomní poslanci: Ing. Ján Pastier 

 

Uznesenie č. 3/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch  

n e s c h v á l i l o  

odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s za  ponúkanú kúpnu 

cenu 1800.-€.  

 

 

b.) Žiadosti o zmenu územného plánu 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na rokovanie žiadosti o zmenu 

územného plánu pani Boženy Csukovej, M.R. Štefánika 27, 934 01 Levice 

a pána Tomáša Ivana a manželky Hany Ivanovej rod. Drappanovej, Perecká 

21, 934 05 Levice. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní aj 

žiadatelia pani Csuková a pán Ivan. Prítomný bol iba pán Ivan, ktorý 

odpovedal na otázky poslancov, týkajúce sa zmeny územného plánu. 

Informoval o zámere stavby rodinného domu na predmetnom pozemku.  

Pani Csuková sa zasadnutia nezúčastnila. Poslanci vzhľadom k zložitosti 

problematiky zmien a doplnkov územného plánu a potreby veľmi podrobne 

prerokovať zámery oboch žiadateľov sa dohodli, že problematika zmeny 
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územného plánu obce Krškany bude prerokovaná na osobitnom zasadnutí OZ, 

ktoré sa uskutoční koncom mesiaca apríl 2015 a na toto zasadnutie budú 

pozvaní aj jednotliví žiadatelia. 

 

c.) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, predložil na rokovanie žiadosť pána 

Dávida Karafu o odkúpenie 2/3 obecného pozemku v kat. úz. Malé Krškany, 

parc. č. 72, LV č. 269.  

Poslanci po diskusii a vyjadrení jednotlivých názorov k žiadosti navrhli 

odpredať predmetný pozemok za cenu 6,50.-€ a zároveň splnomocnili starostu 

obce s rokovaním o tejto ponuke s pánom Karafom. O výsledkoch rokovania 

bude starosta obce informovať písomne poslancov. 

 

d.) Cenová ponuka na opravu strechy kaštieľa 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, informoval o tom, že dal vypracovať cenovú 

ponuku na opravu strechy kaštieľa vo Veľkých Krškanoch. Na základe 

predloženej ponuky poslanci jednomyseľne konštatovali, že je potrebné 

vypracovať v záujme objektivizácie výdavkov na opravu strechy ďalšie ponuky.   

 

 

 

 

Starosta obce, Ing. Peter Kováčik, vyzval poslancov ako aj 

ostatných prítomných, aby  predniesli svoje príspevky do bodu Rôzne.  

Poslankyňa PaedDr. Oľga Kozlíková poukázala na potrebu opravy mosta pána 

Romana Kermieta od  tzv. Kostolnej ulice. Informovala sa o termíne jarného 

upratovania s tým, že jarné upratovanie v obci sa uskutoční v čase od 17.-19. apríla 

2015. Zároveň navrhla preskúmať možnosti zabezpečenia stravy pre osamelých 

občanov. 

Obyvateľ obce Štefan Petráš poukázal na problémy premnoženia mačiek v okolí  

ZSS - „DOMUM“  

Zo strany prítomných neboli podané žiadne ďalšie diskusné príspevky.  
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9. 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 20:30 hod. 

 

        

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Gabriela Agárdyová 

             

                                      Ján Agárdy 

 

       

        

Zapisovateľka: Mária Cibulová     

 

 

 

 

   

         

V Krškanoch, dňa 20.03.2015             

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                 Ing. Peter Kováčik  

                                                                                                     starosta obce 


