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Zápisnica 

 z 9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch, 

konaného dňa 28.08.2016 

 

 

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 sú prítomní šiesti poslanci. Ospravedlnil sa poslanec Ing. 

Marek Halbavý, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil. Zároveň starosta obce konštatoval, že 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné a predložil na schválenie 

program rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená:  Mária Cibulová 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ivan Danko, Ing. Ján Pastier 

 

3. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom zostavenie návrhovej komisie 

v zložení Mgr. Gabriela Agárdyová, PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Miroslav Plecho a za 

predložený návrh dal hlasovať. 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.                                                                                                                        

Poslanci OZ jednomyseľne schválili zloženie návrhovej komisie v zložení: Mgr. Gabriela 

Agárdyová, PaedDr. Oľga Kozlíková, Ing. Miroslav Plecho. 

 

4. Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2016 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom plnenie rozpočtu k 31.07.2016. 

Zároveň informoval o uskutočnených investičných akciách: preliezky v oddychovej zóne, 

Pirátsky deň detí 2016, Denný letný tábor Krškanček, kosenie obce, údržba hnojiska, 

rozšírenie vodovodu na cintoríne v Malých Krškanoch, a i.. Zároveň poďakoval poslankyni 

Gabriele Agárdyovej za organizačné zabezpečenie denného tábora a poslancovi Jánovi 

Agárdymu za ochotu a spoluprácu pri realizácii rozšírenia vodovodu na cintoríne v Malých 

Krškanoch. Následne dal priestor poslancom, aby sa k predloženému plneniu rozpočtu 
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vyjadrili. Nakoľko neboli zo strany poslancov prijaté žiadne pripomienky, poslanci zobrali 

plnenie rozpočtu k 31.07.2016 na vedomie. 

Poslanci OZ k predloženému plneniu rozpočtu prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch 

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

Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2016. 

 

 

5. Rôzne 

 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krškany 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil poslancom novelizovaný návrh Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krškany. K predloženému 

materiálu poslanec Ing. Ján Pastier odporučil pozmeniť § 16 nasledovne: „Starosta 

obce je oprávnený prijať a schváliť rozpočtové opatrenia vykonaním zmien 

v príjmovej a výdavkovej časti na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom 

na každý rozpočtový rok. O zmenách rozpočtu bude starosta informovať obecné 

zastupiteľstvo.“ 

Následne dal starosta o predložených Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Krškany s návrhom zmeny v § 16 hlasovať: 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.             

                                                                                                            

Poslanci OZ schválili Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Krškany a prijali nasledovné unesenie: 

 

Uznesenie č. 2/9/2016 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch  

                        s ch v a ľ u j e  

                        Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krškany s tým, 

že § 16 bude znieť: „Starosta obce je oprávnený prijať a schváliť rozpočtové 

opatrenia vykonaním zmien v príjmovej a výdavkovej časti na základe schválenia 

Obecným zastupiteľstvom na každý rozpočtový rok. O zmenách rozpočtu bude 

starosta informovať obecné zastupiteľstvo.“ 
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 Žiadosť p. Michaely Vydrovej o súhlas s umiestnením stavby rodinného 

domu mimo zastavaného územia  

Starosta obce Ing. Peter Kováčik predniesol poslancom žiadosť p. Michaely 

Vydrovej o vydanie súhlasu s umiestnením stavby rodinného domu mimo 

zastavaného územia obce Krškany – p.č. 213/3, 213/4, kat. úz. Veľké Krškany. 

Plánovaná stavba je umiestnená v dotyku s intravilánom a plánovaná výstavba 

prístupovej cesty je umiestnená v zastavanom území obce - p.č. 231/16, kat. úz. 

Veľké Krškany. Starosta obce dal priestor poslancom, aby zaujali k predmetnej 

žiadosti svoje stanovisko. Nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky, 

dal starosta obce o žiadosti hlasovať: 

Hlasovalo 6 prítomných poslancov. 

Za schválenie hlasovalo 6 poslancov. 

Nikto nebol proti. 

Nikto sa hlasovania nezdržal.      

                                                                                                                   

Poslanci OZ schválili umiestnenie stavby rodinného domu p. Michaely Vydrovej 

mimo zastavaného územia obce Krškany a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/9/2016 

                        Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch  

                        s ú h l a s í 

                        s umiestnením stavby rodinného domu v kat. úz. Veľké Krškany, p.č. 213/3, 213/4,     

                        213/16-prístupová cesta, ktorá je umiestnená v dotyku s intravilánom na p. č.  

                        213/16 v zastavanom území obce Krškany, za podmienky dodržania príslušných  

                        ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a iných   

                        právnych noriem   

 

 Informácia o ukončení prevádzkovania stávkových hier v prevádzke Crazy 

pub, Veľké Krškany č. 374 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o ukončení 

prevádzkovania stávkových hier /kurzových stávok/ v prevádzke Crazy pub, Veľké 

Krškany č. 374. 

 

 Žiadosť p. Ing. Emílie Haugovej na prechod pre chodcov v časti Zajačia 

dolina 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik informoval poslancov o opätovnej žiadosti p. 

Emílie Haugovej, ktorá žiadala zabezpečiť prechod pre chodcov pri autobusovej 

zastávke na Zajačej doline pri bytovkách. Následne bolo zdôraznené stanovisko 

Okresného riaditeľstva policajného zboru SR, ktoré sa k danej problematike 

vyjadrilo už v r. 2013 s tým, že realizácia prechodu pre chodcov si okrem iného 
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vyžaduje existenciu chodníkov po oboch stranách cesty. Obecné zastupiteľstvo 

konštatovalo, že umiestnením meračov rýchlosti v miestnej časti Zajačia dolina 

budú využité všetky dostupné a povolené možnosti aktívnej ochrany bezpečnosti 

obyvateľov Zajačia dolina. 

6. Diskusia 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril diskusiu. Zároveň oboznámil poslancov o stave 

odsúhlasených investičných akcií z prostriedkov rezervného fondu obce Krškany – 

projektové zabezpečenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, nákup a umiestnenie 

semafórov v miestnej časti Zajačia dolina, oprava strechy bývalého kaštieľa vo Veľkých 

Krškanoch. Poslanec Ján Pastier navrhol likvidáciu azbestových škridiel s následným 

dočasným najlacnejším prekrytím strechy kaštieľa. Poslanec Ivan Danko informoval 

o možnosti oslovenia firmy IZOMER s.r.o., nakoľko zo strany ostatných firiem nie je 

záujem o vykonanie opravy strechy kaštieľa. Zo strany prítomných neboli vznesené ďalšie 

príspevky do diskusie. 

 

7. Záver 

Starosta obce Ing. Peter Kováčik na záver rokovania OZ poďakoval poslancom 

a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:25 hod. 

 

      Overovatelia zápisnice:   Ivan Danko  

  

                                             Ing. Ján Pastier 

             

       Zapisovateľka:               Mária Cibulová       

         

      

 

 

 

 

 

  V Krškanoch, dňa 02.09.2016              

                                                     

 

                                                                                                       Ing. Peter Kováčik 

                                                                                                           starosta obce 


