Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 16.12.2013
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Peter Slimák
Neprítomní:

Bc. Anita Koniarová, Radko Sendrej – PN, Helena Péterová ospravedlnená

Ďalší prítomní: Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:

Vlasta Bartóková

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie návrhu zmeny VZN o miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
5. Schválenie VZN o verejných vodovodoch a kanalizáciách
6. Návrh rozpočtu na rok y 2014-2016
7. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok y 2014-2016
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
9. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Oboznámil ich s nasleovným programom.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský
Návrhová komisia:
Zita Tokárová, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Hlasovanie:
za: 3 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-

2-

Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský návrhovú komisiu
v zložení: Zita Tokárová, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.09.2013 od č. 20/2013
po 28/2013 boli splnené.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že na základe sťažnosti Ľubomíry Borákovej,
ktorá podala dňa 26.08.2013 na voľne pohybujúcich sa psov na verejnom priestranstve boli na
obecný úrad dňa 04.11.2013 predvolaní majitelia psov Zdeno a Milena Horváthová, ktorý boli
upozornení na nedoržiavanie VZN obce. Majitelia psov sľúbili, že psov nebudú púšťať na
verejné priestranstvá.
Poslankyňa Zita Tokárová informovla, že psov Zdena a Mileny Horváthovej dnes mala vo
vlastnom dvore.
Uznesenie č. 30/2013
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 12.09.2013

K bodu č. 4 Schválenie návrhu zmeny VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014
Na zasadnutí OZ dňa 12.09.2013 starosta obce navrhol prejsť od roku 2014 na žetónový zber
vývozu TKO. Návrh bol vyvesený po dobu 15 dní na informačnej tabuli a web stránke obce.
K návrhu neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili.
VZN tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:

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

-
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Uznesenie č. 31/2013
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady platné od 01.01. 2014

K bodu č. 5 Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Na základe upozornenia prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v platnom znení pri postupe obce pri vydávaní VZN v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a nariadenia bezokladne
vydať VZN starosta obce navrhol VZN, ktoré boli zverejnené na informačnej tabuli spôsobom
v obci ovbyklým. Poslanci upozornenie prejednali a jednohlasne návrh VZN schválili. VZN
tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 32/2013
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.

K bodu č. 6 Návrh rozpočtu na roky 2014-2016
Pracovníčka obce Soňa Giertliová predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016.
Informovala, že od roku 2014 nie je obec povinná vypracovávať programový rozpočet.
Návrh bol vyvesení na informačnej tabuli v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením. Bežný rozpočet Obce Drienčany na rok 2014 je vyrovnaný a celkové
príjmy a výdaje sa rozpočtujú sumou 45 958,00 €. Po prejednaní jednotlivých položiek
poslanci návrh rozpočtu na rok 2014 schvaľujú.
Hlasovanie:
za: 3 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016
b) schvaľuje
- návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
-prijmy 45 958,00 €
-výdajvky 45 958,00 €
- rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to presuny medzi položkami do
výšky 500,00 €.
c) súhlasí
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. v obciach s počtom obyvateľov do 2000 s neuplatňovaním programov v rozpočte
Obce Drienčany od návrhu rozpočtu na rok 2014
K bodu č. 7 Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2016
V tomto bode pracovníčka obce prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
programového rozpočtu obce na roky 2014 -2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
Návrh bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územenej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
Kontrolórka obce p. Péterová odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu
schváliť. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016.

K bodu č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 prečítala pracovníčka obce Soňa Giertliová.
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci k návrhu nemali žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

-
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K bodu č. 9 Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
Starosta obce Peter Švoňava informoval poslancov, že dňa 20.06.2013 na zasadnutí OZ bolo
prijaté uznenesie, že OZ schvaľuje použitie prebytku v sume 2 354,47 € zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovných pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na tvorbu rezervného
fondu. Navrhol, aby sa tieto prostriedky použili na vlastný vklad na realizáciu nových
stavieb - labyrint v sume 1 598,86 a sumu 755,61 na výkopové práce, ktoré neboli zahrnuté
v projekte. Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu v sume 2 354,47 na realizáciu nových stavieb – labyrit.
K bodu č. 9 Rôzne
V tomto bode sa p. Bartóková Vlasta informovala, ako bola riešená jej sťažnosť na ovce p.
Smoleňáka, ktoré chodili v cintoríne a rozbili vázu na hrobe. Starosta obce informoval, že vázu mohol
rozbiť aj vietor. Pani Bartóková videla že ovce chodili aj po hroboch, čo je nedôstojné a trvá na tom,
aby vázu majiteľ oviec dal do pôvodného stavu. Ďalej sa informovala, kto robí na menších obecných
službách a navrhla starostovi obce, či by nezamestní občania nemohli mať pridelené úseky o ktoré by
sa starali.
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s celoročnou činnosťou obecného úradu.
Informoval, že v tomto roku bolo mnoho podujatí organizovaných obcou a taktiež inými obcami na
ktorých zástupcovia zúčastnili. Boli vykonané práce v obci Drienčany a miestnej časti Papči
nezamestnanými uchádzačmi, ktorí pracovali pri čistení a udržiavaní verejného priestranstva a
informoval o podporených a podaných projektoch v roku 2013.

K bodu č. 12 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť poprial šťasné a veselé Vianoce a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 29/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovj komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský návrhovú komisiu
v zložení: Zita Tokárová, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 30/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
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 12.09.2013
V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 31/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 4 Schválenie návrhu zmeny VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014

-2OZ v Drienčanoch
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady platné od 01.01. 2014

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 32/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 5 Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd

OZ v Drienčanoch
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 33/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 5 Návrh rozpočtu na roky 2014-2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016
b) schvaľuje
- návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
-prijmy 45 958,00 €
-výdajvky 45 958,00 €
- rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to presuny medzi položkami do
výšky 500,00 €.

-3c) súhlasí
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. v obciach s počtom obyvateľov do 2000 s neuplatňovaním programov v rozpočte
Obce Drienčany od návrhu rozpočtu na rok 2014

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 34/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 7 Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016.
V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 35/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

-4Uznesenie č. 36/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 16.12.2013
K bodu č. 9 Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu v sume 2 354,47 na realizáciu nových stavieb – labyrit.

V Drienčanoch 16.12.2013

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta

