Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 29.10.2014
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová, Radko Sendrej
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Zita Tokárová, Helena Péterová – PN
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Mgr. Tatiana Krešneová,

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Výročná správa za rok 2013
6. Inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku
7. Zimná údržba miestnych komunikácií
8. Rôzne –Prenájom pozemku
9. Diskusia
10.Záver

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Slimák, Miroslav Petrovský
Návrhová komisia:
Bc. Anita Koniarová, Radko Sendrej
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Hlasovanie:
za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Miroslav Petrovský návrhovú komisiu
v zložení: Bc. Anita Koniarová, Radko Sendrej a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:
za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.07.2014 od č. 09/2014
po 17/2014 boli splnené a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
18.09.2014 č. 18 a 19 boli splnené
Uznesenie č. 21/2014
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 17.07.2014 a z mimoriadneho zasadnutia
OZ dňa 18.09.2014.

K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce
Dňa 18.09.2014 na mimoriadnom zasadnutí OZ bolo vyhlásené výberové konania na funkciu
hlavného kontrolóra obce, nakoľko doterajšej kontrolórke p. Helene Péterovej dňom
31.10.2014 končí volebné obdobie. Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce bolo
zverejnené na informačnej tabuli a webovej stránke obce. Písomnú prihlášku bolo potrebné
zaslať spolu s požadovanými dokladmi do 15.10.2014. Bola podaná jedna prihláška. Do
výberového konania sa prihlásila doterajšia kontrolórka p. Helena Péterová. Poslanci
skontrolovali požadované doklady a za hlavnú kontrolórku obce jednohlasne zvolili p.
Péterovú Helenu, s ktorou starosta obce uzatvorí novú pracovnú zmluvu a to od 01.11.2014
na kratší pracovný úväzok a to 0,11 na dobu 6 rokov.
Uznesenie č. 22/2014
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za kontrolórku obce p. Péterovú Helenu z Rimavskej Soboty na kratší pracovný pomer a to
0,11 úväzok od 01.11.2014 na dobu 6 rokov.
Hlasovanie:
za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 5 Výročná správa obce za rok 2013
Pracovníčka obce Soňa Giertliová predložila poslancom výročnú správu obce za rok 2013,
ktorá bola predložená aj audítorke p. Ing. Kararíne Karczagovej pri spracovaní auditu
o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013. Poslanci berú na vedomie informáciu o
vypracovaní výročnej správy obce za rok 2013.

Uznesenie č. 23/2014
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o vypracovaní výročnej správy obce za rok 2013.

K bodu č. 6 Inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
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 29.10.2014 inventarizácia
majetku a záväzkov sa vykoná k 30.11.2014. Na vykonanie inventarizácie starosta obce
ustanovuje inventarizačnú komisiu v zložení Radko Sendrej – predseda a členovia Peter
Slimák a Soňa Giertliová. Skutočný stav majetku obce zistí inventarizačná komisia fyzickou
inventúrou. Zistené skutočnosti sa zapíšu do inventúrnych súpisov.
Taktiež sa vykoná aj dokladová inventúra k 31.12.2014 tiež v zložení predseda Radko Sendrej
a členovia Peter Slimák a Soňa Giertliová.

Uznesenie č. 24/2014
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení predseda: Radko
Sendrej, členovia: Peter Slimák a Soňa Giertliová k 30.11.2014 a vykonanie dokladovej
inventarizácie v zložení predseda: Radko Sendrej, členovia: Peter Slimák a Soňa Giertliová
k 31.12.2014.

Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Zimná údržba miestnych komunikácií
Starosta obce informoval poslancov, že p. Černák, ktorý po minulé roky vyhŕňal sneh na
vlastnom traktore už nebude vykonávať túto činnosť, nakoľko jeho zdravotný stav mu to

-
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nedovoľuje a preto starosta oslovil firmu Agrodružstvo Drienčany p. Karasa Jaroslava. Pán
Karas súhlasil, že bude zabezpečovať údržbu miestnych komunikácií za cenu 20,00 € s DPH
za jedno vyhŕňanie. Poslanci s návrhom starostu obce jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s návrhom starostu obce Drienčany, aby zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovala
firma Agrodružstvo Drienčany.
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Rôzne
V tomto bode sa prejednala žiadosť p. Mgr. Tatiany Krešnejovej o prenájom časti obecného
pozemku, ktorý sa nachádza medzi ich parcelou a obecnou cestou. Menovaná sa o pozemok
stará takmer tridsať rokov a do budúcna uvažuje o odkúpení tohto pozemku. Poslanci súhlasili
s prenájmom pozemku za symbolickú cenu vo výmere cca 380 m 2 , s tým, že na 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.

Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s prenájmom časti obecného pozemku pre p. Mgr. Tatianu Krešneovú, s tým, že do budúceho
zasadnutia OZ bude pripravená nájomná zmluva, ktorá bude ošetrená požiadavkami
poslancov OZ.
Hlasovanie:

za: 4 - Miroslav Petrovský, Peter Slimák, Bc. Anita Koniarová,
Radko Sendrej
proti:
0
zdržal sa: 0

Starosta v tomto bode ešte informoval poslancov, že akcie, ktoré sú naplánované do konca
roka budú realizované a počíta s pomocou poslancov pri ich príprave.

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

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

Overovatelia:

Peter Slimák

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 20/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovj komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Miroslav Petrovský, návrhovú komisiu
v zložení: Bc. Anita Koniarová a Radko Sendrej a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 21/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
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 17.07.2014 a z mimoriadneho zasadnutia
OZ dňa 18.09.2014.
V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 22/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za kontrolórku obce p. Péterovú Helenu z Rimavskej Soboty na kratší pracovný pomer a to
0,11 úväzok od 01.11.2014 na dobu 6 rokov.

Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 23/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
K bodu č. 5 Výročná správa za rok 2013
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o vypracovaní výročnej správy obce za rok 2013.

V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 24/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
K bodu č. 6 Inventariácia hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení predseda: Radko
Sendrej, členovia: Peter Slimák a Soňa Giertliová k 30.11.2014 a vykonanie dokladovej
inventarizácie v zložení predseda: Radko Sendrej, členovia: Peter Slimák a Soňa Giertliová
k 31.12.2014.

V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 25/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014

K bodu č. 7. Zimná údržba miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s návrhom starostu obce Drienčany, aby zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovala
firma Agrodružstvo Drienčany.

V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 26/2014
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.10.2014
K bodu č. 8 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
súhlasí
s prenájmom časti obecného pozemku pre p. Mgr. Tatianu Krešneovú, s tým, že do budúceho
zasadnutia OZ bude pripravená nájomná zmluva, ktorá bude ošetrená požiadavkami
poslancov OZ.
V Drienčanoch 29.10.2014

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Peter Slimák

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta

