Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 15.12.2016
Prítomní:

Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:

Neprítomní

Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková, Július Bútora,
Peter Slimák
Marián Tokár - PN

Ďalší prítomní:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

Vlasta Bartóková

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017
5. Schválenie rozpočtu na roky 2017-2019
6. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017
7. Úprava rozpočtu za III. Q.2016
8. Výsledky inventúry
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Navrhol doplnenie programu do bodu 9. Rôzne a to:
- správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
- akcie v roku 2017
- kúpa kosačky

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

-
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Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Július Bútora, Peter Slimák. návrhovú komisiu v zložení:
Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš 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
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.10.2016 od č.
18/2016 po 24/2016 boli splnené

Uznesenie č. 26/2016
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 03.10.2016

K bodu č. 4 Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala odborné stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2017, ktoré bolo spracované na základe preloženého návrhu. Návrh bol vyvesený na
informačnej tabuli v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
Informovala, že rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu a rozpočet na roky 2018 2019 nie je záväzný len informatívny. Celkové príjmy rozpočtu na rok 2017 sa rozpočtujú
sumou 59 201,00 € a výdavky sú plánované vo výške 59 201,00 €, čiže rozpočet je
vyrovnaný. Na záver kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu schváliť. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

-
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K bodu č. 5 Schválenie rozpočtu na roky 2017-2019
Po prerokovaní návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 poslanci obecného zastupiteľstva
rozpočet jednohlasne odsúhlasili. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 28/2016
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019
b) schvaľuje

1. rozpočet na rok 2017
2. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 bez programovej
štruktúry.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017
V tomto bode hlavná kontrolórka p. Helena Péterová predložila návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2017.
Kontroly hospodárenia:
1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za rok 2016
2. Kontrola vykonania inventarizácie všetkých účtov
3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu na rok 2016
6. Kontrola použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Metodické kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v podmienkach mestskej
samosprávy.
2. Kontrola dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Návrh plánu bol v zmysle § 18 f/ 1/b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
zverejnený na úradnej tabuli obce. Bol prerokovaný a jednohlasne schválený. Návrh plánu
tvorí aj prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na I. polrok 2017
Hlasovanie:

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

-
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K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu za III. Q. 2016
V tomto bode pracovníčka obce oboznámila poslancov OZ s čerpaním rozpočtu za III. Q.
2016 a úpravou rozpočtu. K 29.09.2016 boli upravené finančné prostriedky zo ŠR – príjmy vo
výške 1 526,16 € a výdavky vo výške 3 531,03€.
30.09.2016 bežné príjmy vo výške 61,50 €, bežné výdavky vo výške 1 384,73 €
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za III. štvrťrok 2016. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
úpravu rozpočtu za III. štvrťrok 2016

Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Výsledky inventúry.
Inventarizácia obecného majetku sa vykonala v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe príkazu na uskutočnenie inventarizácie vydaného 03.10.2016 inventarizácia
majetku a záväzkov sa vykonala k 30.11.2016 v zložení – predseda Peter Slimák a členovia
Marián Tokár, Július Bútora, a Soňa Giertliová.
Skutočný stav majetku obce zistila inventarizačná komisia fyzickou inventúrou a porovnala
s účtovným stavom.
Zistené skutočnosti:
Budovy
.................................................
113 943,86 €
Stavby
.................................................
157 641,76 €
Stroje a prístroje .........................................
177 152,70 €
Pozemky
.................................................
136 346,02 €
Cenné papiere
.......................................
44 234,03 €
Drobný hmotný majetok ............................
24 262,27 €
OTE
353,19 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu

DKP:
Sklad

653 933,83 €

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

Majetok obce spolu:

2 375,47 €
656 309,30 €

===============================================

- 5Inventarizačná komisia navrhla na vyradenie inventár v hodnote:
2 807,67 € podľa priloženej prílohy.
DKP v hodnote 39,28 € podľa priloženej prílohy
Spolu: 2 846,95 €
Obec predala pozemky v hodnote: 1 248,00 €
V januári sa vykoná aj dokladová inventúra k 31.12.2016 tiež v zložení predseda Peter
Slimák a členovia Július Bútora, Marián Tokár a Soňa Giertliová.
Uznesenie č. 31/2016
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie
b) schvaľuje
Vyradenie majetku obce v hodnote 2 846,95 €

1. 308/2003
- Fotokopírka 2. 307/2003
- Počítač
3. 306/2003
- Tlačiareň
4. 4/528/2007 - Socha Valgata 5. 4/447/2005 - Lištová kosačka 6. 4/400/2003 - Konvektor
7. 4/399/2003 – Konvektor
8. DKP – sklad –kuchyňa
-

Hlasovanie:

814,51 €
546,70 €
215,96 €
331,94 €
812,92 €
42,82 €
42,82 €
39,28 €

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

K bodu č. 9. Rôzne
- Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Starosta obce informoval poslancov, že bola bol vykonaný audit, ktorý vypracovala Ing.
Katarína Karczagová a prečítal list obecnému zastupiteľstvu v súvislosti s auditom ročnej
závierky za rok 2015.
Audit je potrebný vypracovať každý rok, nakoľko sa posiela spolu s výročnou správou obce
na Ministerstvo financií.
List obecnému zastupiteľstvu tvorí prílohu tejto zápisnice
- Nákup kosačky
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby znova prejednali zakúpenie kosačky. Poslanci
konštatovali, že je to veľká investícia a nie je zodpovedná osoba, ktorá by robila na kosačke.
Nie je dobré aby kosačka chodila z ruky do ruky. Treba zistiť možnosti lacnejšieho kosenia
napr. kosenie na dohodu.

-
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- Odkúpenie pozemku
Po zverejnení zámeru o odpredaj pozemku pre Mgr. Rastislava Gregorčoka, ktorý bol
prejednaný na zasadnutí OZ dňa 03.10.2016 je potrebné ešte tento pozemok schváliť OZ.
Poslanci schvaľujú odpredaj pozemku.
Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
A/ s ch v a ľ u j e
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
odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Drienčany – KN-E č. 60
– ostatné plochy o výmere 385 m2 pre Mgr. Rastislava Gregorčoka, Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota.
Kúpna cena 1,30 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer obce na prevod majetku – parc KN-E č. 60 - ostatné plochy o výmere 385 m2, na LV
580 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom
sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli mesta v termíne od 16.11.2016 do
30.11.2016.
B/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy
Hlasovanie:

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

- Akcie v roku 2017
Starosta predniesol poslancom navrhnuté akcie, ktoré sa budú konať v roku 2017 a to: MDŽ,
Deň Zeme, Deň Matiek, Vatra, Deň detí Dedina ožíva, Prednes slovenskej rozprávky, Úcta
k starším, Jubilanti, Vôňa Vianoc, Mikuláš a fašiangová zabíjačka spojená so sprievod
v maskách a zábavou.
Poslanci navrhli MDŽ a Mikuláša vynechať. Zainvestovať radšej Deň detí s výletom pre deti.
Ak by bola možnosť zabezpečiť na Mikuláša kone s kočom a rozdávať darčeky deťom po
domoch. Úctu k starším a Jubilantov spojiť do jednej akcie. Poslankyňa p. Kekeňáková
navrhla, aby sa jubilantom zahralo v rozhlase. Poslanec p. Bútora navrhol zahrať v rozhlase
jubilantom, ale len na prianie rodiny.

-
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Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

- správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
- informácie o navrhnutých akciách v roku 2017
neschvaľuje
kúpu traktorovej kosačky
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Diskusia
- p. Vlasta Bartóková v diskusii sa opýtala členov zastupiteľstva ako si predstavujú svoju
prácu v roku 2017 a čo je prioritné urobiť pre našu obce, nakoľko zdôraznila chátrajúce
objekty ako napr. javisko pri PZ, čakáreň, sochy a stavby v oddychovom centre obce.
Nie je dokončené oplotenie cintorína a žiadala starostu obce upozorniť majiteľov
pozemkov na udržiavanie svojich pozemkov.
- p. Július Bútora poslanec OZ navrhol kocky na pozemku, ktorý sa predal p. Koniarovi
povyberať a dať pod sochy. Je ochotný sa podieľať pri prácach na oprave javiska.
Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

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

Overovatelia:

Július Bútora
Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta obce

-
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Uznesenie č. 25/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Július Bútora, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 26/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
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 03.10.2016
V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 27/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. 4 Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017- 2019
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

Starosta
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Uznesenie č. 28/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016

K bodu č. 5. Schválenie rozpočtu na roky 2017-2019
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019
b) schvaľuje

1. rozpočet na rok 2017
2. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 bez programovej
štruktúry.
V Drienčanoch 05.12 .2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 29/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. 6 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na I. polrok 2017
V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 30/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. 7 Úprava rozpočtu za III. Q. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
Schvaľuje
úpravu rozpočtu za III. štvrťrok 2016
V Drienčanoch 15.12.2016
Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 31/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. 8 Výsledky inventúry
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie
b) schvaľuje
Vyradenie majetku obce v hodnote 2 846,95 €

1. 308/2003
- Fotokopírka 2. 307/2003
- Počítač
3. 306/2003
- Tlačiareň
4. 4/528/2007 - Socha Valgata 5. 4/447/2005 - Lištová kosačka 6. 4/400/2003 - Konvektor
7. 4/399/2003 – Konvektor
8. DKP – sklad –kuchyňa
-

814,51 €
546,70 €
215,96 €
331,94 €
812,92 €
42,82 €
42,82 €
39,28 €

V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 32/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
A/ s ch v a ľ u j e
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
odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Drienčany – KN-E č. 60
– ostatné plochy o výmere 385 m2 pre Mgr. Rastislava Gregorčoka, Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota.
Kúpna cena 1,30 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

-11Zámer obce na prevod majetku – parc KN-E č. 60 - ostatné plochy o výmere 385 m2, na LV
580 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom
sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli mesta v termíne od 16.11.2016 do
30.11.2016.
B/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy

V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 33/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 15.12.2016
K bodu č. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

- správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
- informácie o navrhnutých akciách v roku 2017
neschvaľuje
kúpu traktorovej kosačky
V Drienčanoch 15.12.2016

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Július Bútora

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta

