Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 17.07.2014
Prítomní:

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

Neprítomní:

Bc. Anita Koniarová, Radko Sendrej – PN

Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Vlasta Bartóková, Mgr. Tatiana Krešneová, Lukáš Kiš, Mária Hanulová

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013
5. Záverečný účet obce – schválenie
6. Schválenie preklenovacieho úveru – Kolkáreň
7. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie
8. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie r. 2014 - 2018
9. Čerpanie rozpočtu za II. polrok 2013
10.Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013
11.Rôzne –„ Dedina ožíva“
12.Diskusia
13.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:
Miroslav Petrovský, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Hlasovanie:
za: 3 - Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský návrhovú komisiu
v zložení: Miroslav Petrovský, Peter Slimák
a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.03.2014 od č. 1/2014
po 8/2014 boli splnené.
Uznesenie č. 10/2014
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 07.03.2014

K bodu č. 4 Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2013. Návrh bol zverejnený dňa 29.05.2014 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2013 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu
zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
Celkové príjmy obce za rok 2013 boli vo výške 86 407,39 € a výdavky vo výške 80 841,47 €.
Obec vykazuje prebytok hospodárenia a to vo výške 5 475,92 €, ktoré navrhuje použiť na
tvorbu rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume 27 737,33 € bol v roku 2013
spôsobený zostatkom nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky zo ŠR z roku 2012,
čerpaním z rezervného fondu a prijatým krátkodobým úverom na kapitálové výdavky.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Drienčany za
rok 2013 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2013. Stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Drienčany za rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 11/2014
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013.

-
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K bodu č. 5 Záverečný účet obce – schválenie
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2013
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Taktiež schvaľujú použitie prebytku v sume 5 475,92 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov na tvorbu rezervného
fondu.
Návrh záverečného účtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 12/2014
OZ v Drienčanoch
a)schvaľuje

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
b) schvaľuje
1.prebytok hospodárenia v sume 5 475,92 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 5 475,92 €
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Schválenie preklenovacieho úveru – Altánok, Koláreň
Starosta obce Peter Švoňava oboznámil poslancov, že k projektu „Oddychové centrum Obce
Drienčany – Altánok a Kolkáreň“ je potrebné, aby obce požiadala o ďalší preklenovací úver,
aby mohla prefinancovať prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka. Tak ako minulý rok úver nám poskytne Prima banka, ktorá poskytuje úver pre obce
do 500 obyvateľov. Informoval, že úver, ktorý obec požiadala v roku 2013 bude zinkasovaný
v mesiaci august 2014, nakoľko PPA po preverení výsledku kontroly na mieste nezistila
žiadne nedostatky a finančné prostriedky vo výške 25 315,24 € nám preplatí v plnej výške.
Pracovníčka obce Soňa Giertliová informovala poslancov, že:
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka sú:
56 344,22 €
60% tvorí
33 806,53 €
25 % tvorí
14 086,05 €
Celková suma dlhu neprekročuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka, čiže úver vo výške 29 438,65 € môže prijať.
Kontrolórka túto skutočnosť nemohla preveriť nakoľko je PN od 05. júna 2014.
Bude to preklenovací úver, ktorý bude refundovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka. Poslanci OZ súhlasia, aby obec požiada o preklenovací úver tesne pred
dokončením stavby a financie vyplatila stavebníkovi po odovzdaní a prevzatí stavby.
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Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
aby obec požiadala o preklenovací úver v sume 29 438,65 €.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 7 Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie.
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 15.11.2014 sa budú konať voľby do orgánov
samosprávy obcí a v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. Starosta obce
predložil návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Drienčany na nové volebné
obdobie r. 2014-2018. Poslanci s návrhom starostu obce súhlasia a rozsah výkonu funkcie
starostu obce určujú na 0,5 úväzku.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. výkon funkcie
starostu obce Drienčany v novom volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu 0,5 úväzku.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie r. 2014-2018
Taktiež aj v tomto bode starosta obce informoval, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené
určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie, t.z. r. 2014 – 2018.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
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f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
Naša obec mala k 31.12.2013 216 obyvateľov to znamená že počet poslancov môže byť od 3
do 5.
Starosta obce navrhol, aby v obci v novom volebnom období pracovalo 5 poslancov.
Poslanci OZ s návrhom starostu jednohlasne súhlasili.

Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov
Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2014-2018 - 5 (päť).
Hlasovanie:

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

K bodu č. 9. Čerpanie rozpočtu za II. polrok 2014
V tomto bode pracovníčka obce Soňa Giertliová oboznámila poslancov OZ o čerpaní
rozpočtu za obdobie od 01.01.2014 – 30.06.2014. Čerpanie príjmov spolu činí sumu
21 789,95 čo je 50,02 % plnenie. Výdavky v sume 16 365,04 € čo predstavuje 37,96 %
plnenie. Percentuálne plnenie sa pohybuje od 30 – 50 % čo je za toto obdobie vyhovujúce.
Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne pripomienky.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014.
K bodu č. 10. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013
Starosta obce informoval, že bol vykonaný audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013, ktorý
vykonala Ing. Katarína Karczagová. Prečítal list obecnému zastupiteľstvu, ktorý zaslala
v súvislosti s auditom. Podkladom pre vykonanie auditu boli predložené doklady:
Hlavná kniha, Prvotné účtovné doklady, zmluvy, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej
závierke. Audit bol vykonaný v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona č. 540/2007 Z.z.
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
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Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013.

K bodu č. 11 Rôzne
1. V tomto bode starosta obce informoval o prípravách na kultúrno-spoločenské podujatie
„Dedina ožíva“. Akcia je zabezpečená, rozdelili sa ešte posledné úlohy poslancom OZ, ktorí
budú pomáhať pri zabezpečovaní podujatia.
K bodu č. 13 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 9/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
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: Miroslav Petrovský, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 10/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
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 17.03.2014
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 11/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 4 Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013.
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 12/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 5 Záverečný účet obce – schválenie
OZ v Drienčanoch
a)schvaľuje

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
b) schvaľuje
1.prebytok hospodárenia v sume 5 475,92 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 5 475,92 €

V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 13/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 6 Schválenie preklenovacieho úveru – Altánok, Kolkáreň
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
aby obec požiadala o preklenovací úver v sume 29 438,65 €.
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

- 3Uznesenie č. 14/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 7. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. výkon funkcie
starostu obce Drienčany v novom volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu 0,5 úväzku.

V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 15/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 8 Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie r. 2014-2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov
Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2014-2018 - 5 (päť).
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 16/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 9 Čerpanie rozpočtu za II. polrok 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014.
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 17/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 17.07.2014
K bodu č. 10. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013
V Drienčanoch 17.07.2014

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta

