Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Drienčany, konaného dňa 12.12.2014
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Miroslav Petrovský, Peter Slimák,
Novozvolení poslanci: Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július Bútora,
Peter Slimák
Neprítomní:

Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Bc. Anita Koniarová, Zita Tokárová, Helena Péterová – PN, Radko
Sendrej – ospravedlnený
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Mgr. Tatiana Krešneová, Pavel Krešne, Vlasta Bartóková, Milan Koniar,
Anna Koniarová

Program:

1. Otvorenie
2. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba zástupcu starostu obce
6. Určenie platu starostu obce
7. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších
členov komisií
8. Výsledky inventarizácie
9. Schválenie rozpočtu na roky 2015-2017
10. Nájomná zmluva na prenájom časti obecného pozemku pre
p. T. Krešneovú
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

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

K bodu 2 Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Správu miestnej volebnej komisie obce Drienčany o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce Drienčany prečítala podpredsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Etele
Petrincová.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Podpredsedkyňa Etela Petrincová prečítala sľub novozvolenému starostovi obce Drienčany
Petrovi Švoňavovi, ktorý ho svojim podpisom potvrdil.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Peter Švoňava prečítal sľub novozvoleným poslancom OZ
Lukášovi Kišovi, Mariánovi Tokárovi, Kataríne Kekeňákovej, Júliusovi Bútorovi a Petrovi
Slimákovi, ktorí ho svojím podpisom potvrdili.
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta obce Peter Švoňava poďakoval starým poslancom za doterajšiu prácu vo volebnom
období 2010 – 2014 a odvzdal im ďakovné listy za príkladnú spoluprácu a pomoc obci ako
poslancovi obecného zastupiteľstva.
Ďakovné listy odovzdal za spoluprácu a pomoc obci vo volebnom období 2010 -2014 Klubu
dôchodcov Drienčany predsedkyne Márie Hanulovej, rodine Milana a Jána Koniara, Mgr.
Tatiane Krešneovej, Jaroslavovi Karasovi a Petrovi Polónimu, Anne Bútorovej, OZ Valgata,
Lukášovi Kišovi, Mgr. Štefanovi Gabčanovi. Poďakoval všetkým občanom, ktorí sa podieľali
pri organizovaní akcií a chodu obecného úradu. Novozvoleným poslancom poprial veľa
úspechov pri spolupráci vo volebnom období 2014 – 2018.
Po vystúpení starostu obce začalo pracovné zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje
1. novozvolený starosta obce Peter Švoňava zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Július Bútora, Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, Peter
Slimák a Marián Tokár.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa:

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Katarína Kekeňáková, Marián Tokár
Návrhová komisia:
Július Bútora, Lukáš Kiš
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová

-
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Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Marián Tokár, návrhovú komisiu
v zložení: Július Bútora, Lukáš Kiš a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10.2014 od č. 20/2014
po 26/2014 boli splnené.
Uznesenie č. 29/2014
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 29.10.2014
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 5 Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce navrhol za zástupcu starostu obce Lukáša Kiša s najväčším počtom získaných
platných hlasov 95.
Poslanci s návrhom starostu súhlasili.

Uznesenie č. 30/2014
OZ v Drienčanoch
a)berie na vedomie

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Lukáš Kiš
b) poveruje
poslanca Lukáša Kiša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 6 Určenie platu starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 17.07.2014 bol schválený rozsah výkonu funkcie
starostu obce na 0,5 úväzok. Bol schválený podľa zákona 90 dní pred voľbami. Plat sa
vypočíta – priemerná mzda v národnom hospodárstve x koeficient stanovený štátom pre obce
do 500 obyvateľov x úväzok + 10 % čo bolo odsúhlasené zastupiteľstvom v roku 2014. Od
01.01.2015 sa mzda prerátava na základe mesačnej priemernej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR, ktorá zvykne byť zverejnená v mesiaci marec, kde potom OZ určuje plat
starostu.

Uznesenie č. 31/2014
OZ v Drienčanoch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku podľa § 4 ods. 1. 1,69 + zvýšenie podľa § 4 ods. 2
zákona o 12 %. s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 . Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších
členov komisií
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. je povinná
komisia na ochranu verejného záujmu.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.
Starosta obce navrhol za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mariána Tokára
a členov Petra Slimáka a Lukáša Kiša. Ďalej navrhol, aby v obci pracovala kultúrna komisia
a komisia životného prostredia. Poslanec Július Bútora navrhol, že v obci nie sú potrebné
navrhnuté komisie a že poslanci budú pomáhať pri organizovaní akcií konaných v obci aj bez
komisií.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) zriaďuje
komisie, a to komisiu na ochranu verejného záujmu
b) volí
a) predsedu komisie verejného záujmu Mariána Tokára
b) členov komisie: Petra Slimáka a Lukáša Kiša

-5Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Výsledky inventarizácie
Pracovníčka obce Soňa Giertliová informovala o výsledkoch inventarizácie, ktorá sa vykonala
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe príkazu starostu obce na uskutočnenie inventarizácie vydaného 29.10.2014
inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonala k 30.11.2014 a to v zložení Radko Sendrej –
predseda a členovia Peter Slimák a Soňa Giertliová. Skutočný stav majetku obce zistila
inventarizačná komisia fyzickou inventúrou a porovnala s účtovným stavom.
Zistené skutočnosti:
Budovy
.................................................
113 943,86 €
Stavby .................................................
121 296,10 €
Stroje a prístroje .........................................
12 318,98 €
Pozemky
.................................................
136 346,02 €
Cenné papiere
.......................................
43 185,29 €
Drobný hmotný majetok .............................
21 584,75 €
OTE
199,19 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu
448 874,19 €
DKP:
Sklad
...............................................
2 423,62 €
Majetok obce spolu:
451 297,81 €
===============================================
Inventarizačná komisia navrhla na vyradenie inventár v hodnote:
387,73 € podľa priloženej prílohy.
DKP v hodnote 48,15 € podľa priloženej prílohy
Spolu: 435,88 €
Hodnota majetku po vyradení: 450 861,93€
V januári sa vykoná aj dokladová inventúra k 31.12.2014 tiež v zložení predseda Radko
Sendrej a členovia Peter Slimák a Soňa Giertliová.
Uznesenie č. 33/2014
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie
b) schvaľuje
Vyradenie majetku obce v hodnote 435,88 €

1. Stoly v hodnote
2.Vysávač
3. Stolička otočná
4. Kreslá
5. Prietokový ohrievač – HAKL
6. DKP – sklad –kuchyňa

66,57 €
99,25 €
79,00 €
43,83 €
99,08 €
48,15 €

Hlasovanie:
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za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Schválenie rozpočtu na roky 2015-2017
Pracovníčka obce Soňa Giertliová predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017.
Návrh bol vyvesený na informačnej tabuli v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením. Bežný rozpočet Obce Drienčany na rok 2015 je vyrovnaný a celkové
príjmy a výdaje sa rozpočtujú sumou 50 271,00 €. V priebehu roka je možná úprava rozpočtu,
ktorá sa robí zvyčajne medzi položkami a starosta obce môže zmeny v rozpočte vykonať na
jednej položke vo výške 170,00 € bez rozhodnutia OZ. Poslanci s navrhnutým rozpočtom na
roky 2015-2017 súhlasia.

Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2015 a 2017
b) schvaľuje
- návrh rozpočtu na rok 2015 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
-príjmy 50 271,00 €
-výdavky 50 271,00 €
-rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to presuny medzi položkami do
výšky 170,00 €.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 10.Nájomná zmluva na prenájom časti obecného pozemku pre p. T.Krešneovú
V tomto bode starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 29.10.2014 bola prejednaná
žiadosť p. Mgr. Tatiany Krešneovej o prenájme časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza
medzi ich parcelou a obecnou cestou. Menovaná sa o pozemok stará takmer tridsať rokov.
Poslanci súhlasili s prenájmom pozemku za symbolickú cenu 1,00 € vo výmere cca 380 m 2 ,
s tým, že sa pripraví na budúce zasadnutie OZ nájomná zmluva, ktorá bude ošetrená tým, že
by obec mohla dať výpovednú lehotu ak by tento pozemok v budúcnosti na niečo
potrebovala. Starosta obce pripravil nájomnú zmluvu na 10 rokov pre p. Mgr. Tatianu
Krešneovú s požiadavkami, ktoré si stanovili poslanci OZ, čiže ukončenie nájomného vzťahu
je možné každou zmluvnou stranou výpoveďou v písomnej forme a to aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní, pričom začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

-
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Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s prenájmom časti obecného pozemku pre p. Mgr. Tatianu Krešneovú za symbolickú cenu
1,00 € na dobu 10 rokov s tým, že ukončenie nájomného vzťahu je možné vykonať každou
zmluvnou stranou výpoveďou v písomnej forme a to aj bez udania dôvodu.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Katarína Kekeňáková, Július
Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 11. Rôzne
1. V tomto bode starosta informoval poslancov, že VZN č. 1/2013 o miestnych daniach
a poplatkoch a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zostávajú
pre rok 2015 nezmenené a platia v plnom rozsahu schválenom v roku 2014.
2. Poslankyňa Katarína Kekeňáková žiadala zmenu úradných hodín, s tým, že by jeden deň
bol dlhší a žiadala, či by nebolo možné robiť zasadnutia OZ v nedeľu. Starosta obce
nesúhlasil, aby sa zasadnutia OZ konali v nedeľu.

K bodu č. 10 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Katarína Kekeňáková

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 27/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu 2 Výsledky volieb a zloženie sľubu
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje
1. novozvolený starosta obce Peter Švoňava zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Július Bútora, Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, Peter
Slimák a Marián Tokár.
V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 28/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komise
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Marián Tokár, návrhovú komisiu
v zložení: Július Bútora, Lukáš Kiš a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 29/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 4 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 29.10.2014
Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 30/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 5 Voľba zástupcu starostu obce
OZ v Drienčanoch
a)berie na vedomie

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Lukáš Kiš
b) poveruje
poslanca Lukáša Kiša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 31/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 6 Určenie platu starostu obce
OZ v Drienčanoch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku podľa § 4 ods. 1. 1,69 + zvýšenie podľa § 4 ods. 2
zákona o 12 %. s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.

V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 32/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014

K bodu č. 7. Návrh na zriadeníe komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov
komisí
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu
b) volí
a) predsedu komisie verejného záujmu Mariána Tokára
b) členov komisie: Petra Slimáka a Lukáša Kiša
V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 33/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 8 Výsledky inventarizácie
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie
b) schvaľuje
vyradenie majetku obce v hodnote 435,88 €

1. Stoly v hodnote
2.Vysávač
3. Stolička otočná
4. Kreslá
5. Prietokový ohrievač – HAKL
6. DKP – sklad –kuchyňa
V Drienčanoch 12.12.2014

66,57 €
99,25 €
79,00 €
43,83 €
99,08 €
48,15 €
Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 34/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 9. Schválenie rozpočtu na roky 2015-2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2015 a 2017
b) schvaľuje
- návrh rozpočtu na rok 2015 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
-príjmy 50 271,00 €
-výdavky 50 271,00 €
-rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to presuny medzi položkami do
výšky 170,00 €.
V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 35/2014
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 12.12.2014
K bodu č. 10. Nájomná zmluva na prenájom časti obecného pozemku pre p. Mgr.
Tatianu Krešneovú
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s prenájmom časti obecného pozemku pre p. Mgr. Tatianu Krešneovú za symbolickú cenu
1,00 € na dobu 10 rokov s tým, že ukončenie nájomného vzťahu je možné vykonať každou
zmluvnou stranou výpoveďou v písomnej forme a to aj bez udania dôvodu.
V Drienčanoch 12.12.2014

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Katarína Kekeňáková

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta

