Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 15.10.2012 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Výročná správa obce
6. Čerpanie a úprava rozpočtu za III. Q. 2012
7. Prednes rozprávky
8. Návrh na zmenu poplatkov a dane z nehnuteľností
9. Návrh na zrušenie obecnej knižnice
10.Inventarizácia majetku obce – Príkaz na uskutočnenie
inventarizácie
11.Rôzne
- Vôňa Vianoc, Mikuláš, Jubilanti
12. Diskusia
13.Záver

Ad. 1.
Starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámil ich s pripraveným
programom.
Ad. 2
Za zapisovateľku zápisnice p. starosta navrhol p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Igora Chromeku a Zitku Tokárovú
Ad. 3.
Návrhová komisia: Bc. Anita Koniarová a Miroslav Petrovský
Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2012 od č. 12/2012
po 22/2012 boli splnené.
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Ad. 5.
Výročná správa obce Drienčany.
Pracovníčka obce Soňa Giertliová informovala poslancov, že 06.08.2012 bola vypracovaná
výročná správa obce Drienčany za rok 2011. Vypracovala ho pracovníčka obce Soňa
Giertliová a kontrolórka obce Helena Péterová.
Ad. 6.
Pracovníčka obce informovala poslancov o čerpaní rozpočtu za III. Q. 2012. Celkové príjmy
spolu sú v sume 37 939,81 €, percento plnenia 86,59 % a výdavky spolu 33 579,26 €,
percento plnenia 76,85 %. Ďalej informovala o úprave rozpočtu medzi položkami v rámci
schváleného rozpočtu a to v sume 6 492,40 €. Poslanci obecného zastupiteľstva čerpanie
rozpočtu berú na vedomie a schvaľujú návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2012.

Ad.7.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že v dňoch 17. a 18. októbra 2012 sa koná
IX ročník regionálnej a VII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky,
ktorý je už viac menej pripravený. Hlavný organizátor je GMOS Rimavská Sobota. Obec
poskytuje priestory, stravu a výzdobu. Na podujatí v priestoroch PZ sa bude prezentovať ZŠ
P.E. Dobšinského Teplý Vrch. V stretu 17.10.2012 vystúpi Detský recitačný kolektív
ENDEMIT ZŠ J.A. Komenského Revúca – „MÚR NAŠICH LÁSOK“. Požiadal poslancov
o pomoc a navrhnutí občanov, ktorí by porozprávali o tradíciách našej obce, nakoľko počas
prednesu slovenskej rozprávky prídu z rádia Regína celodennú reportáž o našej dedine.
Poslanci navrhli osloviť p. Černáka, Šonkoľa, Gregorčoka a Bačíka, ktorí by mohli poskytnúť
informácie o tradíciách v našej obci.
Taktiež apeloval na poslancov, aby sa viac zúčastňovali na akciách a podujatiach, ktoré
organizuje obec.
Ad.8.
Starosta obce informoval poslancov o návrhu na zmenu poplatkov a daní z nehnuteľností na
rok 2013 nakoľko prijmi obce nepostačujú na celkový chod obce a to aj z toho dôvodu, že
štát každoročne kráti podielové dane.
Navrhol zvýšenie ročnej sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
z 0,32 % na 0,40 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty
z 0,32 % na 0,40 % zo základu dane,
c/ záhrady
z 0,25 % na 0,30 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy z 0,50 % na 0,80 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
ostáva 0,25 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria
z 0,25 % na 0,30 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky
ostáva 0,25 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
ostáva 0,25 % zo základu dane.
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Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a/ stavby na bývanie
b/ stavby na pôdohosp. produkciu
c/ rekreačné a záhradkárske chaty, domčeky na individuálnu rekreáciu
d/ garáže
e/ priemys. stavby
f/ stavby na ostatnú podnik. a zárobk.činnosť
g/ ostatné stavby

z
z
z
z
z
z
z

0.033 € na 0,050 €
0.033 € na 0,050 €
0.13 € na 0,18 €
0.13 € na 0,18 €
0.03 € na 0,050 €
0.33 € na 0,50 €
0.033 € na 0,050 €

Ročná sadzba dane z bytov z 0.033 € na 0,050 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
bytu a nebytového priestoru.
Poplatok za TKO zvýšiť z 15 € na osobu na 20 € na osobu u trvale bývajúcich obyvateľov
a domom slúžiacim na rekreačné účely z 25 € na 30 € s tým, že návrh na zvýšenie poplatkov
bude vyvesený na informačnej tabuli po dobu 15 dní. Poslanci s návrhom starostu obce
súhlasia.
Ad. 9
Na základe vyjadrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k problematike stagnujúcich
knižníc starosta obce informoval poslancov, že v snahe zefektívniť fungovanie knižničného
systému SR a metodickej činnosti knižníc ministerstvo kultúry odporúča knižniciam
s metodickou pôsobnosťou zvoliť efektívny spôsob na sledovanie a usmerňovanie
zriaďovateľov a zakladateľov stagnujúcich knižníc a po uplynutí doby, kedy sa už
nepredpokladá obnovenie činnosti stagnujúcej knižnice, vyzvať zriaďovateľa, alebo
zakladateľa knižníc, aby činnosť obnovili, alebo pri dodržaní príslušných ustanovení
knižničného zákona knižnicu zrušil. Preto starosta navrhol zrušenie knižnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
- s počtom hlasov 2 je proti zrušeniu – Bc Anita Koniarová a Igor Chromek,
- s počtom hlasov 1 sa zdržali hlasovania a to Miroslav Petrovský
- a 1 hlas je za zrušenie knižnice a to poslankyňa Zita Tokárová.
Ad. 10
Inventarizácia obecného majetku sa vykoná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe príkazu na uskutočnenie inventarizácie vydaného 11.10.2012 inventarizácia
majetku a záväzkov sa vykoná k 30.11.2012. Na vykonanie inventarizácie starosta obce
ustanovuje inventarizačnú komisiu v zložení Zita Tokárová – predseda a členovia Miroslav
Petrovský a Soňa Giertliová. Skutočný stav majetku obce zistí inventarizačná komisia
fyzickou inventúrou. Zistené skutočnosti sa zachytia v inventúrnych súpisoch.
Taktiež sa vykoná aj dokladová inventúra k 31.12.2012 tiež v zložení predseda Zita Tokárová
a členovia Miroslav Petrovský a Soňa Giertliová.
Ad. 11
Rôzne:
V tomto roku nás čakajú ešte tri akcie a to:
- Jubilanti, ktoré starosta navrhol na 16.11.2012
- Mikuláš na 7.12.2012 a Vôňu Vianoc 8.12.2012

-
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Pracovníčka obce navrhla pracovné stretnutie na Vôňu Vianoc, ktoré sa bude konať
19.11.2012

Poslanci berú na vedomie informáciu o konaných akciách.
-

Poslankyňa Bc. Anita Koniarová informovala, že je možné podať projekt na POD
a navrhla, aby sa v obci urobili lavičky s rozprávkovými postavičkami a je ochotná
napísať žiadosť. Poslanci s návrhom súhlasili.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Igor Chromek

............................

Zita Tokárová

............................

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia

zo zasadnutia OZ, konaného dňa 15.10.2012 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 23/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Igora Chromeka a Zitu Tokárovú

Uznesenie č. 24/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anita Koniarová a Miroslav Petrovský

Uznesenie č. 25/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

kontrolu uznesení od č. 12/2012 do č. 22/2012.

Uznesenie č. 26/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o vypracovaní výročnej správy obce Drienčany za rok 2011

Uznesenie č. 27/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu za III. Q. 2012

Uznesenie č. 28/2012
OZ v Drienčanoch

schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 2/2012 a to presunom rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to v celkovej
sume – 6 492,40 €

Uznesenie č. 29/2012
OZ v Drienčanoch

berie na vedomie
informáciu o konaní sa IX. ročníka regionálnej a VII. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese
slovenskej rozprávky, ktorá sa bude konať 17. – 18. októbra 2012.

-
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Uznesenie č. 30/2012
OZ v Drienčanoch
súhlasí

s návrhom starostu obce o zvýšení poplatkov a daní z nehnuteľností, ktoré budú vyvesené na
informačnej tabuli po dobu 15 dní.

Uznesenie č. 31/2012
OZ v Drienčanoch
neschvaľuje

zrušenie obecnej knižnice.

Uznesenie č. 32/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení predseda: Zita
Tokárová, členovia: Miroslav Petrovský a Soňa Giertliová k 30.11.2012 a vykonanie
dokladovej inventarizácie v zložení predseda: Zita Tokárová, členovia: Miroslav Petrovský
a Soňa Giertliová k 31.12.2012.

Uznesenie č. 33/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu starostu obce o pripravovaných akciách Jubilanti, Vôňa Vianoc a Mikuláš.
Overovatelia: Igor Chromek

............................

Zita Tokárová

............................

Peter Švoňava
starosta obce

