Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 12.09.2013
Prítomní:

Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej, Peter Slimák

Neprítomní:
Pozvaní:

Bc. Anita Koniarová - PN
Mgr. Štefan Gabčan

Ďalší prítomní: Helena Péterová, hlavný kontrolór obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:

Michaela Ridzoňová, Štefánia Britaňáková, Ľubomíra Boráková, Lukáš Kiš,
Milan Koniar

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa obce za rok 2012
5. Predaj nehnuteľného majetku - pozemku Papča – JUDr. Eva
Bornayová – schválenie.
6. Prednes slovenskej rozprávky
7. Rôzne
- Jubilanti
- Mikuláš
- Vôňa Vianoc
- Návrh zmeny miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Navrhol doplnenie programu do bodu 7. Rôzne a to voľba predsedu komisie
verejného poriadku a životného prostedia.

-2 Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa obce za rok 2012
5. Predaj nehnuteľného majetku - pozemku Papča – JUDr. Eva
Bornayová – schválenie.
6. Prednes slovenskej rozprávky
7. Rôzne
- Jubilanti
- Mikuláš
- Vôňa Vianoc
- Návrh zmeny miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Voľbá predsedu komisie verejného poriadku a životného
prostredia
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Radko Sendrej, Peter Slimák
Návrhová komisia:
Zita Tokárová, Miroslav Petrovský
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Hlasovanie:
za: 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-

3-

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Radko Sendrej, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Zita Tokárová, Miroslav Petrovský a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2013 od č. 10/2013
po 19/2013 boli splnené.
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.06.2013

K bodu č. 4 Výročná správa obce za rok 2012
Starosta obce informoval poslancov, že 06.08.2013 bola vypracovaná výročná správa obce
Drienčany za rok 2012. Vypracovala ju pracovníčka obce Soňa Giertliová a kotrolórka obce
Helená Péterová.
Uznesenie č. 23/2013
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

informáciu o vypracovaní výročnej správy obce Drienčany za rok 2012

K bodu č. 5 Predaj nehnuteľného majetku – pozemku Papča – JUDr. Eva Bornayová schválenie
Na minulom zasadnutí OZ bola prejednaná žiadosť JUDr. Evy Bornayovej o odkúpenie
pozemku v katastráonom území Papča. Poslanci schválili ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení
neskorších predpisov zámer obce odpredať nehnuteľný majetok – pozemok
v katastrálnom území Papča – parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2, na
LV 300 pre JUDr. Evu Bornayovú, Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej výlučného
vlastníctva.
Zámer na odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce Drienčany www.driencany.sk
v termíne od 24. júna.2013 do 08. júla 2013. Poslanci scválili odpredaj nehnuteľného majetku

-
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– pozemku v katastrálnom území Papča – parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere
1762 m2, na LV 300 pre JUDr. Evu Bornayovú, Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej
výlučného vlastníctva a ukladá vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 24/2013
OZ v Drienčanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2 v katastrálnom území Papča v zastavanom
území obce
b/ s ch v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení
neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Papča – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2, na LV 300 pre JUDr. Evu Bornayovú,
Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej výlučného vlastníctva. Kúpna cena 1,32 €/m2
je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok obec nevie využiť, pretože je k nemu nedostatočný prístup.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer obce na prevod majetku – parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2,
na LV 300 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
webovom sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli obce v termíne od 24.06.2013
do 08.07. 2013.
c/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy v zmysle bodu B
Termín: do 31.10.2013
Hlasovanie:

za 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Prednes slovenskej rozprávky
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 16. a 17. októbra 2013 sa bude konať X. ročník
regionálnej a VIII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky. Hlavným
organizátorom je GMOS Rimavská Sobota. Obec ako každý rok zabezpečí priestory, stravu
a výzdobu.V priestoroch PZ sa bude prezentovať ZŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch. Starosta
obce požiadal prizvaného miestneho farára p. Mgr. Štefana Gabčana, aby zabezpečil program
v kostole.

-
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Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
b) berie na vedomie
informáciu o konaní X. ročníka regionálnej a VIII. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese
slovenskej rozprávky
K bodu č. 7 Rôzne
1. V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že v tomto roku nás čakajú ešte akcie
a to: Jubilanti, ktoré starosta navrhol na 25.10.2013, Vôňu Vianoc na 06. 12.2013 a Mikuláša
na 07.12.2013. Poslankyňa Bc. Anita Koniarová navrha pracovné stretnutie ohľadom akcie
Vôňa Vianoc a to na 08.10.2013.
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu starostu obce o termínoch podujatí, ktoré sa uskutočnia v poslednom štvrťroku.

2. Starosta obce navrhol zmenu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2014 a to, že by obec prešla na žetónový zber s tým, že si každá domácnosť
musí zakúpiť mininálne 12 žetónov, dôchodcovia žijúci sami v domácnosti a chalupári 6
žetónov. Hodnota jedného žetónu by bola 2,50 €. Základný balík si každý zakúpi jednorázovo
do konca mesiaca máj. Ďalej návrhol, že každá domáctnosť musí mať zakúpenú 110 litovú
nádobu na odpad a vyvesené budú len nádoby s priloženým žetónom.
Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
a/ návrh starostu obce prejsť od roku 2014 na žetónový zber vývozu TKO, s tým, že by si
každá domácnosť zakúpila minimálne 12 žetónov ročne, dôchodcovia a chalupári 6 žetónov
ročne.
b/ cena jedného žetónu 2,50 €
c/ každá domáctnosť musí mať zakúpenú 110 l nádobu na odpad
3. Voľba predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia. Dňa 07.01.2013 sa
vzdal funkcie poslanca OZ p. Igor Chromek, ktorý bol predsedom komisie verejného
poriadku a životného prostredia. Starosta navrhol, aby sa predsedom komisie stal poslanec
Peter Slimák, ktorý funkciu predsedu komisie prijal. Poslanci s návrhom starostu súhlasili.

Hlasovanie:

za: 3 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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Uznesenie č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
za predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia Petra Slimáka
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Diskusia
V tomto bode vystúpila sl. Ľubomíra Boráková, ktorá podala dňa 26.08.2013 na obecný úrad
sťažnosť na voľne pohybujúcich sa psov na verejnom priestranstve a informovala sa, že ako
obec bude riešiť tento problém. Taktiež aj p. Britaňáková apelovala, že sa jej deti boja
prechádzať popri domu p. Horvátha. Starosta obce informoval, že majiteľov psov predvolá na
obecný úrad na doriešenie problému.
Poslankyňa Bc. Anita Koniarová uviedla, že vrch labyrintu, by sa mal zarovnať tak ako je to
na projektovej dokumentácii, nakoľko kontrola z PPA môže mať proti tomuto námietky.
K bodu č. 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Radko Sendrej

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 20/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu 1. Otvorenie
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa obce za rok 2012
5. Predaj nehnuteľného majetku - pozemku Papča – JUDr. Eva
Bornayová – schválenie.
6. Prednes slovenskej rozprávky
7. Rôzne
- Jubilanti
- Mikuláš
- Vôňa Vianoc
- Návrh zmeny miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Voľbá predsedu komisie verejného poriadku a životného
prostredia
8. Diskusia
9. Záver
10.
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

- 2Uznesenie č. 21/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľ zápisnice, voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Radko Sendrej, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Zita Tokárová, Miroslav Petrovský a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 22/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.06.2013

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 23/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 4 Výročná správa obce za rok 2012
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

informáciu o vypracovaní výročnej správy obce Drienčany za rok 2012
V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

- 3Uznesenie č. 24/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 5 Predaj nehnuteľného majetku obce - pozemku - schválenie
OZ v Drienčanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2 v katastrálnom území Papča v zastavanom
území obce
b/ s ch v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení
neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Papča – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2, na LV 300 pre JUDr. Evu Bornayovú,
Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej výlučného vlastníctva. Kúpna cena 1,32 €/m2
je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok obec nevie využiť, pretože je k nemu nedostatočný prístup.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer obce na prevod majetku – parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2,
na LV 300 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
webovom sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli obce v termíne od 24.06.2013
do 08.07. 2013.
c/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy v zmysle bodu B
Termín: do 31.10.2013

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

- 4Uznesenie č. 25/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 6 Prednes slovenskej roprávky
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu o konaní X. ročníka regionálnej a VIII. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese
slovenskej rozprávky

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 26/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 7 Rôzne - podujatia
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu starostu obce o termínoch podujatí, ktoré sa uskutočnia v poslednom štvrťroku
2013
V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 27/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 8 Rôzne – návrh zmeny miestneho poplatku za komunálne opady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
a/ návrh starostu obce prejsť od roku 2014 na žetónový zber vývozu TKO, s tým, že by si
každá domácnosť zakúpila minimálne 12 žetónov ročne, dôchodcovia a chalupári 6 žetónov
ročne.
b/ cena jedného žetónu 2,50 €
c/ každá domáctnosť musí mať zakúpenú 110 l nádobu na odpad

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

- 5Uznesenie č. 28/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.09.2013
K bodu č. 8 Rôzne
prostredia

- Voľba predsedu komisie verejného poriadku a životného

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
za predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia Petra Slimáka

V Drienčanoch 12.09.2013

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Radko Sendrej

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta

