Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 07.10.2015
Prítomní:

Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková, Július Bútora,
Peter Slimák
Marián Tokár - ospravedlnený

Neprítomní
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Mgr. Tatiana Krešneová, Mgr. Kvetoslava Cipárová, Jaroslav Žabka, Zita
Tokárová, Karol Dvoržák, Dina Dubovická

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa a správa audítora o výsledku overenia účtovnej
závierky k 31.12.2014
5. Štatút krízového štábu obce Drienčany – schválenie
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku
7. Oprava kultúrneho domu – úver a oboznámenie s projektovou
dokumentáciou
8. Rôzne
- Prednes slovenskej rozprávky a 130. výročie úmrtia
P.E.Dobšinského, Jubilanti, Mikuláš, Vôňa Vianoc
- Žiadosť o dotáciu BBSK
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Oboznámil ich s pripraveným programom.
Navrhol doplnenie programu a to o:
Informatívnu správu o plnení uznesení za I. polrok 2015
Stanovisko na dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.

Schválený program rokovania:

1.
2.
3.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
Kontrola plnenia uznesení a informatívna správa o plnení uznesení za I.
polrok 2015
4.
Výročná správa a správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
k 31.12.2014
5.
Štatút krízového štábu obce Drienčany – schválenie
6.
Oprava kultúrneho domu
- úver a oboznámenie s projektovou dokumentáciou
- stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8.
Rôzne
- Prednes slovenskej rozprávky a 130. výročie úmrtia
P.E.Dobšinského, Jubilanti, Mikuláš, Vôňa Vianoc
- Žiadosť o dotáciu BBSK
9.
Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš
Návrhová komisia:
Július Bútora, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu
v zložení: Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení a Informatívna správa o plnení uznesení za I.
polrok 2015.
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2015 od č.
16/2015 po 24/2015 boli splnené.
Informatívnu správu o plnení uznesení za I. polrok 2015 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová. Uznesenia boli splnené a správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.26/2015
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 ustanovujúceho OZ dňa 29.06.2015
- informatívnu správu o plnení uznesení za I. polrok 2015
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Výročná správa a správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
k 31.12.2014
Starosta obce informoval poslancov, že bola vypracovaná výročná správa obce Drienčany za
rok 2014 a bol vykonaný audit, ktorý vypracovala Ing. Katarína Karczagová a prečítal list
obecnému zastupiteľstvu v súvislosti s auditom ročnej závierky za rok 2014.
Audit je potrebný vypracovať každý rok, nakoľko sa posiela spolu s výročnou správou obce
na Ministerstvo financií.
List obecnému zastupiteľstvu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
- výročnú správu obce Drienčany za rok 2014
- správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
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K bodu č. 5 Štatút krízového štábu obce Drienčany - schválenie
Starosta obce informoval poslancov OZ, že bolo potrebné vypracovanie povodňového plánu
záchranných prác obce Drienčany a dokumentáciu spojenú s CO.
Dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Nosáľ a je potrebné schváliť štatút krízového štábu
obce. Poslanci jednohlasne schvaľujú štatút krízového štábu obce Drienčany.

Uznesenie č. 28/2015
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

štatút krízového štábu obce Drienčany.
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 . Oprava kultúrneho domu

- úver a oboznámenie s projektovou dokumentáciou
- stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Na zastupiteľstve dňa 29.06.2015 starosta informoval poslancov o vyhlásení verejnej súťaži
na projektanta, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu polyfunkčnej
budovy obecného úradu a kultúrneho domu.
Súťaž vyhrala firma Aproving s.r.o Rimavská Sobota, ktorá vypracovala projektovú
dokumentáciu a odovzdala starostovi obce dňa 28.09.2015. Faktúru za vypracovanie
projektovej dokumentácie v sume 12 600,00 € je potrebné zaplatiť do 25.10.2015 a je
potrebné zobrať úver, nakoľko obec nemá toľko finančných prostriedkov. Starosta obce
jednal zo zástupcami Prima banky, nakoľko len Prima banka poskytuje úvery obciam do 500
obyvateľov.
Jedná sa o Municipálny úver – KLASIK. Výška úveru: 12.600 EU, splatnosť úveru: do 10
rokov, úroková sadzba: 12M Euribor+2,9 % p.a.
Poplatky:
- za poskytnutie úveru: 0,25% zo sumy úveru, minimálne 200 EUR
(platí sa jednorazovo po zverejnení úverovej zmluvy)
- záväzková provízia z nevyčerpanej sumy úveru: 0,60% p.a.
(platí sa odo dňa podpisu úverovej zmluvy)
- monitoring zmluvných podmienok 0,1%
(platí sa v januári zo zostatku úveru k 31.12.)
- zabezpečenie úveru: zmenkou vystavenou obcou.
V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová
preverila podmienky na prijatie návratných finančných zdrojov financovania s týmto
výsledkom:
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55 085,50 €
z toho:
60 % tvorí
33 051,30 €
25 % tvorí
13 771,37 €
Celková sumu neprekročuje 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Ročné splátky neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka číže
úver vo výške 12 600,00 € môže prijať a odporúča poslancom obecného zastupiteľstva úver
schváliť.
Poslanci jednohlasne súhlasia, aby obec požiadala o úver v sume 12 600,00 €.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

prijatie úveru vo výške 12 600,00 € v Prima banke za účelom uhradenia faktúry za projektovú
dokumentáciu a zabezpečenie úveru vystavením blanko zmenky.
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Na zastupiteľstve dňa 29.06.2015 boli pre jednané žiadosti o odkúpenie pozemku p. Mgr.
Kvetoslavy Cipárovej z Teplého Vrchu a p. Mgr. Tatiany Krešneovej, Drienčany, ktorá si dňa
12.05.2015 tiež požiadala o odkúpenie toho istého pozemku, ktorá ho má toho času
v dlhodobom prenájme. Starosta obce žiadal vodárenskú spoločnosť o vyjadrenie nakoľko
cez tento pozemok vedie vodovodné potrubie. Poslanci s vyjadrením vodárenskej spoločnosti
nesúhlasili a žiadali starostu obce, aby znovu žiadal vodárenskú spoločnosť o písomné
vyjadrenie a zabezpečenie vytýčenia vodovodného potrubia, s tým, že sa žiadosti znova
prejednajú na budúcom zasadnutí OZ. Starosta obce odporučil poslancom OZ, aby sa
pozemok na ktorom vedie vodovodné potrubie nepredávalo a predložil im stanovisko
vodárenskej spoločnosti k odpredaju časti obecného pozemku na par. č. 962 kde bola
priložená i fotokópia situácia z prevádzkového poriadku Vodovodu obce Drienčany v ktorej
je verejný vodovod orientačne zakreslený.
Presné určenie polohy verejného vodovodu je možné až vytýčením pracovníkmi v teréne na
základe objednávky.
S odpredajom časti obecného pozemku súhlasia za podmienky, že časť pozemku bude
odpredaná až po presnom vytýčení vodárenských zariadení a to len v tom rozsahu, aby jeho
odpredajom nedošlo k porušeniu §19 odst. 2,5 Zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov podľa ktorého v ochrannom pásme
1,5 m na obidve strany potrubia do priemeru 500 mm vrátane v ochrannom pásme 2,5 m na
obidve strany nad priemer 500 mm nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba
trvalých porastov. P. Mgr. Kvetoslava Cipárová súhlasí s vytýčením vodovodného potrubia
a zameraním pozemku, ktorý žiada o odkúpenie na vlastné náklady nakoľko tento pozemok
potrebuje k výstavbe čističky odpadových vôd a jedná sa cca o 40 m2.
Poslanci OZ súhlasia s odpredajom pozemkov mimo ochranného pásma za cenu 1,30 za m 2 a
navrhli, aby sa zrušila nájomná zmluva s p. Mgr. Tatianou Krešneovou s tým, že si aj p.
Krešneová na svoje náklady zabezpečí vytýčenie vodovodného potrubia a zameranie
pozemku, ktorý žiada o odkúpenie. Predaj sa uskutoční po zverejnení zámeru a 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.
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OZ v Drienčanoch
a) žiada

starostu obce, o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2015 s nájomcom p. Mgr. Tatianou
Krešneovou
b) berie na vedomie
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – časti pozemku – parc. KN C
č. 962 – trvalé trávne porasty v katastrálnom území Drienčany.
c) schvaľuje
ako prípad 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 – časti pozemku v katastrálnom území Drienčany – parc.
KN C č. 962 – trvalé trávne porasty pre Mgr. Kvetoslavu Cipárovú a p. Mgr. Tatianu
Krešneovú do ich výlučného vlastníctva mimo ochranného pásma po riadnom vytýčení
vodovodného potrubia a následného zamerania za svojimi nehnuteľnosťami a doložením
geometrických plánov s presnou výmerou na odkúpenie.
Kupujúci berú na vedomie, že hradia náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctva žiadateľov.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámery obce na prevod majetku budú zverejnené na informačnej tabuli a na webovom sídle
obce www.driencany.sk
Hlasovanie:
za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 8 Rôzne
- Prednes slovenskej rozprávky a 130. výročie úmrtia P.E.Dobšinského, Jubilanti,
Mikuláš, Vôňa Vianoc
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 20. a 21. 10. 2015 sa uskutoční regionálna
a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky a dňa 23.10.2015 o 13,00 hod. sa
uskutočnia spomienkové oslavy 130. výročia úmrtia Pavla Emanuela Dobšinského
s nasledovným programom.

1. 13:00 hod. Privítanie pri Obecnom úrade v Drienčanoch
2. Spomienkové služby Božie
3. Pietny akt pri hrobe P.E.Dobšinského
4. Prehliadka múzea slovenskej rozprávky
5. 18:00 hod. Predstavenie divadelného súboru T.Vansovej
Rimavská Píla – komédia STARÚŠ PLESNIVEC alebo
4 svadby na 1 pohrebe
Stretnutie s jubilantmi sa uskutoční 16.10.2015, Vôňa Vianoc 4.12.2015 a Mikuláš 5.12.2015
s tým, že ak bude dobré počasie Mikuláš bude rozdávať balíčky po dedine na koči a bude
detičky pozývať na posedenie do KD.
Uznesenie č. 31/2015
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

akcie, konané v obci v poslednom štvrťroku.
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- Žiadosť o dotáciu BBSK
Starosta obce informoval, že už v tomto roku je potrebné požiadať BBSK o dotáciu na dni
obce „Dedina ožíva“ a taktiež o dotáciu požiadať BBSK aj na prednes slovenskej rozprávky,
nakoľko GMOS už nedostáva dostatočné financie na túto akciu.
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:

Lukáš Kiš

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

Katarína Kekeňáková

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 24/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu 1. Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.

Schválený program rokovania:

1.
2.
3.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
Kontrola plnenia uznesení a informatívna správa o plnení uznesení za I.
polrok 2015
4.
Výročná správa a správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
k 31.12.2014
5.
Štatút krízového štábu obce Drienčany – schválenie
6.
Oprava kultúrneho domu
- úver a oboznámenie s projektovou dokumentáciou
- stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8.
Rôzne
- Prednes slovenskej rozprávky a 130. výročie úmrtia
P.E.Dobšinského, Jubilanti, Mikuláš, Vôňa Vianoc
- Žiadosť o dotáciu BBSK
9.
Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák,
proti:
0
zdržal sa: 0

V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 25/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komise

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu
v zložení: Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 26/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení a informatívna správa o plnení uznesení za I.
polrok 2015
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 ustanovujúceho OZ dňa 29.06.2015
- informatívnu správu o plnení uznesení za I. polrok 2015
V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta

-3-

Uznesenie č. 27/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 4 Výročná správa a správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
- výročnú správu obce Drienčany za rok 2014
- správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014

V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 28/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 5. Štatút krízového štábu obce Drienčany – schválenie
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

štatút krízového štábu obce Drienčany.
V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 29/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 6 Oprava kultúrneho domu
– úver a oboznámenie s projektovou dokumentáciou
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

prijatie úveru vo výške 12 600,00 € v Prima banke za účelom uhradenia faktúry za projektovú
dokumentáciu a zabezpečenie úveru vystavením blanko zmenky.
V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 30/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku
OZ v Drienčanoch
a) žiada

starostu obce, o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2015 s nájomcom p. Mgr. Tatianou
Krešneovou
b) berie na vedomie
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – časti pozemku – parc. KN C
č. 962 – trvalé trávne porasty v katastrálnom území Drienčany.
c) schvaľuje
ako prípad 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 – časti pozemku v katastrálnom území Drienčany – parc.
KN C č. 962 – trvalé trávne porasty pre Mgr. Kvetoslavu Cipárovú a p. Mgr. Tatianu
Krešneovú do ich výlučného vlastníctva mimo ochranného pásma po riadnom vytýčení
vodovodného potrubia a následného zamerania za svojimi nehnuteľnosťami a doložením
geometrických plánov s presnou výmerou na odkúpenie.
Kupujúci berú na vedomie, že hradia náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctva žiadateľov.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámery obce na prevod majetku budú zverejnené na informačnej tabuli a na webovom sídle
obce www.driencany.sk
V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 31/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 07.10.2015
K bodu č. 9 Rôzne – Prednes slovenskej rozprávky a 130. výročie úmrtia
P.E.Dobšinského, Jubilanti, Mikuláš, Vôňa Vianoc
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

akcie, konané v obci v poslednom štvrťroku.
V Drienčanoch 07.10.2015

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Lukáš Kiš

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

Katarína Kekeňáková

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

Peter Švoňava
starosta

