Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 29.06.2015
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková, Július Bútora,
Peter Slimák, Marián Tokár
Neprítomní
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Zita Martoníková, Vlasta Bartóková, Mgr. Kvetoslava Cipárová,
Mgr. Tatiana Krešneová,

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
5. Návrh záverečného účtu za rok 2014
6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Oprava kultúrneho domu
9. Rôzne – kopanie hrobového miesta, Dedina ožíva
10. Diskusia
11.Záver

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Slimák, Marián Tokár
Návrhová komisia:
Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová

-
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Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Marián Tokár, návrhovú komisiu v zložení:
Katarína Kekeňáková, 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 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2015 od č.
7/2015 po 15/2015 boli splnené.
Uznesenie č.17/2015
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 14.05.2015
Hlasovanie:

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

K bodu č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Helena Péterová predložila poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Tento návrh bol v zmysle zákona § 18 f/l/b zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní
pred jeho prerokovaním a schválením.
Kontroly hospodárenia:
1. Kontrola výročnej správa za rok 2014
2. Kontrola čerpania rozpočtu a dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia
3. Kontrola pokladničných operácií, vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za I. polrok 2015
5. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 201 – 2018
6. Kontrola hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti výdavkov rozpočtu
Metodické kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v podmienkach miestnej
samosprávy.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.

-3 Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2015
Hlasovanie:

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

K bodu č. 5 Návrh záverečného účtu za rok 2014
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2014
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Taktiež schvaľujú zostatok finančných operácií v sume 7 281,48 € 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. 19/2015
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 2014 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 7 281,48 €, 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. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
7 281,48 €.
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 . Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2014. Návrh bol zverejnený dňa 08.06.2015 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2014 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 2014 boli vo výške 137 997,07 € a výdavky vo výške 130 715,59
€. Z toho bežné príjmy boli vo výške 55 085,50 € a bežné výdavky vo výške 42 688,49 €.
Kapitálové príjmy vo výške 36 656,12 a kapitálové výdavky vo výške 51 370 ,98 €. Príjmové
finančné operácie vo výške 46 255,45 € a výdavkové finančné operácie vo výške 36 656,12 €.
Obec vykazuje schodok rozpočtu a to vo výške 2 317,85 €, ktorý bol v rozpočtovom roku
2014 vysporiadaný z rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume 9 599,33 € bol
v roku 2014 spôsobený zapojením rezervného fondu do rozpočtu a prijatím krátkodobého
úveru. Na základe uvedených skutočností navrhuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 7 281,48 €. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu Obce Drienčany za rok 2014 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2014 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014

Hlasovanie:

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

K bodu č. 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
p. Mgr. Kvetoslava Cipárová z Teplého Vrchu, ktorá si odkúpila rodinný dom č. 63 v našej
obci na parcele č. 233, žiada obecné zastupiteľstvo o kúpu časti pozemku, ktorý sa nachádza
hneď za domom. Uvedený pozemok hodlá využívať na poľnohospodárske účely, chov
domácich zvierat a výsadbu ovocných stromov.
Na zastupiteľstve dňa 14.05.2015 si podala žiadosť o odkúpenie časti toho istého pozemku
aj p. Mgr. Tatiana Krešneová, ktorá ho má toho času v dlhodobom prenájme. Starosta obce
na podnet poslancov, žiadal o vyjadrenie vodárenskú spoločnosť, nakoľko cez tento pozemok
vedie vodovodné potrubie. Vodárenská spoločnosť sa vyjadrila, že vytýčenie vodovodného
potrubia si musia žiadatelia zabezpečiť na vlastné náklady.

-5 p. poslanec Bútora Július je za odpredaj pozemku každej žiadateľke za svojím domom
a nesúhlasí s vyjadrením vodárenskej spoločnosti, nakoľko je to ich potrubie a oni by mali
zabezpečiť vytýčenie.
Poslanci navrhli, aby sa znova požiadala vodárenská spoločnosť o vyjadrenie a zabezpečenie
vytýčenia vodovodného potrubia a žiadosti sa znova pre jednajú na budúcom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 21/2015
OZ v Drienčanoch
žiada

starostu obce, znovu žiadať vodárenskú spoločnosť o vyjadrenie a o vytýčenie vodovodného
potrubia, nakoľko je záujem o odkúpenie obecného pozemku.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Oprava kultúrneho domu.
K tomuto bodu starosta obce poznamenal, že na projektanta, ktorý vypracuje projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu polyfunkčnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu je
vyhlásená verejná súťaž. Ponuky sa majú odovzdať do 02.07.2015 do 10,00 hod.
Kúpnopredajná zmluva s p. Lukášovou Danicou nebola uzatvorená, nakoľko nemá
splnomocnenie od spolumajiteľov nehnuteľnosti o ktorú chce obec odkúpiť.

Uznesenie č. 22/2015
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o verejnej súťaži na projektanta na rekonštrukciu polyfunkčnej budovy obecného
úradu a kultúrneho domu.

K bodu č. 9 Rôzne
- kopanie hrobového miesta
starosta obce navrhol prejednať akým spôsobom sa bude zabezpečovať kopanie
hrobového miesta, nakoľko občania, ktorý sa plánujú spopolniť odmietajú kopať hrobové
miesto podľa poradovníka tak ako to bolo zaužívané v obci. Poslanci navrhli, aby si
kopanie hrobového miesta zabezpečila rodina na svoje náklady s platnosťou od 01. júla
2015.

-
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Uznesenie č. 23/2015
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

že vykopanie hrobového miesta v obci Drienčany si zabezpečí rodina na svoje náklady
s účinnosťou od 01. júla 2015.
Hlasovanie:

za: 3 - Katarína Kekeňáková, Július Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 2 - Marián Tokár, Lukáš Kiš

- Dedina ožíva
Starosta obce informoval, že deň obce „Dedina ožíva“ bude prebiehať tak ako
v predchádzajúcich rokoch a požiadal poslancov OZ o pomoc pri zabezpečovaní tejto akcie.
Navrhol ešte jedno pracovné stretnutie, kde sa rozdelia konkrétne úlohy.

K bodu č. 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Peter Slimák

Marián Tokár

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

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 16/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komise
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Marián Tokár návrhovú komisiu v zložení:
Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 17/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015

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 12.03.2015
Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 18/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.05.2015
K bodu č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2015

V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 19/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu č. 5 Návrh záverečného účtu za rok 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 2014 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 7 281,48 €, 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. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
7 281,48 €.

V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 20/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu č. 6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014

V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 21/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku
OZ v Drienčanoch
žiada

starostu obce, znovu žiadať vodárenskú spoločnosť o vyjadrenie a o vytýčenie vodovodného
potrubia.
V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 22/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu č. 8 Oprava kultúrneho domu
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o verejnej súťaži na projektanta na rekonštrukciu polyfunkčnej budovy obecného
úradu a kultúrneho domu.

V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 23/2015
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 29.06.2015
K bodu č. 9 Rôzne – kopanie hrobového miesta
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

že vykopanie hrobového miesta v obci Drienčany si zabezpečí rodina na svoje náklady
s účinnosťou od 01. júla 2015.
V Drienčanoch 29.06.2015

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Peter Slimák

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta

