Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 08.04.2016
Prítomní:

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

Neprítomní
Ďalší prítomní:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

Mgr. Tatiana Krešneová

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
6. Rôzne
- Deň Zeme, Deň matiek, búranie obecnej nehnuteľnosti –
dom, čistenie obecného odvodňovacieho kanála
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Oboznámil ich s pripraveným programom a navrhol doplniť program
o bod č. 6 - odsúhlasenie prevodu geometrického plánu a v bode rôzne o úpravu rozpočtu za
IV.Q.2015, oboznámenie s projektom na rekonštrukciu KD, rekonštrukcia verejného
osvetlenia a bod č. 5 doplniť o prenájom obecného pozemku
Poslanci súhlasili s doplnením programu podľa návrhu starostu obce.
Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár
proti:
0
zdržal sa: 0
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1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku a prenájom pozemku
6. Odsúhlasenie prevodu geometrického plánu
7. Rôzne
- Deň Zeme, Deň matiek, búranie obecnej nehnuteľnosti –
dom, čistenie obecného odvodňovacieho kanála
- Úprava rozpočtu za IV. Q.2015
- Oboznámenie s projektom na rekonštrukciu KD
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš
Návrhová komisia:
Peter Slimák, Július Bútora
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu
v zložení: Peter Slimák, Július Bútora a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015 od č.
34/2015 po 40/2015 boli splnené
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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 14.12.2015.

K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová oboznámila poslancov so správou
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015

K bodu č. 5 Žiadosť o odkúpenie pozemku a prenájom obecného pozemku.
Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 23.03.2016 si podal žiadosť na odkúpenie časti
obecného pozemku číslo KN-E č. 60 v k ú obce Drienčany p. Peter Bačo nakoľko je to
priľahlý pozemok k jeho nehnuteľnosti vo výmere cca 560 m2. Poslanci súhlasili
s odpredajom pozemku po vypracovaní geometrického plánu za cenu 1,30 za 1m 2.
Ján Giertli požiadal OZ o prenájom obecného pozemku pri svojej nehnuteľnosti na parcele
KN-E č. 388/1 o výmere cca 350 m2 s tým že umožní prechod na náučný chodník, okrem
motorových vozidiel, nakoľko tento pozemok dlhé roky udržiava.
Poslanci súhlasili s prenájmom pozemku za symbolickú cenu 1,00 € s tým, že naďalej bude
udržiavaný a bude umožnený prechod na náučný chodník.

Uznesenie č. 5/2016
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

-odpredaj časti obecného pozemku pre p. Petra Baču po vypracovaní geometrického plánu za
1,30 € za 1m2
-prenájom obecného pozemku pre p. Jána Giertliho na parcele KN-E č 388/1 o výmere cca
350 m2, s tým, že bude umožnený prechod na náučný chodník a bude naďalej udržiavaný.
Hlasovanie:

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

-4K bodu č. 6 Odsúhlasenie prevodu geometrického plánu
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ, že k odpredaju pozemku pre p. Mgr.
K. Cipárovú a Mgr. T. Krešneovú je potrebné predložiť na kataster odsúhlasený prevod
geometrického plánu č. 47842431-18/2015 a geometrického plánu 41304586-01/2016.
Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

prevod geometrického plánu č. 47842431-18/2015 a prevod geometrického plánu 4130458601/2016.

Hlasovanie:

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

K bodu č. 7. Rôzne
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby sa aj v tomto roku vyhlásila brigáda na Deň Zeme
s termínom podľa počasia nakoľko je nutné vyčistiť kataster obce od smetí a upraviť verejné
priestranstvá obce. Poslanec Marián Tokár navrhol upraviť okolie pri kolkárni.
Ďalej starosta obce navrhol usporiadať posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré navrhol na
deň 15.05.2016. Pani poslankyňa Katarína Kekeňáková navrhla spojiť posedenie aj so
sviatkom Dňa otcov. 7.5.2016 sa zapáli vatra pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom.
Je potrebné, aby sa zorganizovala brigáda pri búraní obecnej nehnuteľnosti ako i čistenie
odvodňovacieho kanála v záhradách vedľa vodného toku Blh.
Ohľadom rekonštrukcie KD starosta informoval, že nebola podaná žiadosť o dotáciu nakoľko
výška projektu prevyšovala maximálnu povolenú sumu stanovenú PPA a to 200 tis. € s DPH
a po úprave projektu bude podaná žiadosť na najbližšiu vyhlásenú výzvu.
Čo sa týka verejného osvetlenia starosta požiadal poslancov, aby v prípade otázok občanov
oboznámili s tým, že VO sa neopravuje z dôvodu že sa bude riešiť celková rekonštrukcia VO,
čaká sa na audit a cenovú ponuku. Pokiaľ nebudú financie na celkovú rekonštrukciu obecný
úrad pristúpi k oprave nefunkčného osvetlenia.
V tomto bode bola prejednaná aj úprava rozpočtu za IV.Q.2015. Pracovníčka obce Soňa
Giertliová informovala, že úprava bola vykonaná starostom obce do výšky 170,00 € okrem
položiek - reprezentačné, kde boli prečerpané výdavky z dôvodu vyšších nákladov na akcie,
konané v poslednom štvrťroku 2015 a poplatky banke, ktoré boli prekročené o 253,00 €.
Celková suma úprav: príjmy – 21 910,79, výdavky 19 183,44 a príjmy ŠR 5 130,64
a výdavky 5 039,59 €. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za IV.Q.2015.
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OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
-navrhnuté brigády – Deň Zeme, čistenie odvodňovacieho kanálu a akcie Deň matiek a Deň
otcov ako i zapálenie vatry
-informáciu ohľadom rekonštrukcie KD a verejného osvetlenia
schvaľuje
úpravu rozpočtu za IV.Q.2015 a to v sume príjmy – 21 910,79, výdavky 19 183,44 a príjmy
ŠR 5 130,64 a výdavky 5 039,59 €.
za: 5 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie:

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:
Katarína Kekeňáková

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

Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 1/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu 1 Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou
Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 2/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu
v zložení: Peter Slimák Július Bútora a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 3/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
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 14.12.2015
V Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 4/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
V Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 5/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu č. 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku a prenájom pozemku
OZ v Drienčanoch
a) schvaľuje

1. odpredaj časti obecného pozemku pre p. Petra Baču po vypracovaní geometrického plánu
za 1,30 € za 1m2
2. prenájom obecného pozemku pre p. Jána Giertliho na parcele KN-E č. 388/1 o výmere cca
350 m2, s tým, že bude umožnený prechod na náučný chodník a bude naďalej udržiavaný.
V Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 6/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu č. 6 Odsúhlasenie prevodu geometrického plánu
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

prevod geometrického plánu č. 47842431-18/2015 a prevod geometrického plánu 4130458601/2016
V Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 7/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 08.04.2016
K bodu č. 7 Rôzne
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
-navrhnuté brigády – Deň Zeme, čistenie odvodňovacieho kanálu a akcie Deň matiek a Deň
otcov ako i zapálenie vatry
-informáciu ohľadom rekonštrukcie KD a verejného osvetlenia
schvaľuje
úpravu rozpočtu za IV.Q.2015 a to v sume príjmy – 21 910,79, výdavky 19 183,44 a príjmy
ŠR 5 130,64 a výdavky 5 039,59 €.
V Drienčanoch 08.04.2016

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Katarína Kekeňáková

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

Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta

