Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 03.10.2016
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:

Vlasta Bartóková, Mgr. Tatiana Krešneová

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016
5. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku obce
6. Inventarizácia majetku obce
7. Rôzne
- Nákup kosačky
- Jubilanti
- Prednes rozprávky
- Vôňa Vianoc
- Mikuláš
- Projekty
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Navrhol doplnenie programu do bodu 7. Rôzne a to:
- Zmena územného plánu
- Kúpa obecného pozemku
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Overovatelia zápisnice: Katarína Kekeňáková, Lukáš Kiš
Návrhová komisia:
Július Bútora, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová

Uznesenie č. 18/2016
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: 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 21.06.2016 od č.
8/2016 po 17/2016 boli splnené

Uznesenie č. 19/2016
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 21.06.2016

K bodu č. 4 Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016
V tomto bode pracovníčka obce oboznámila poslancov OZ s čerpaním rozpočtu za I. polrok
2016 a úpravou rozpočtu. K 30.03.2016 boli upravené finančné prostriedky zo ŠR – príjmy vo
výške 2 208,41 € a výdavky vo výške 2 036,31€.
31.03.2016 bežné príjmy vo výške 1 028,58 €, výdavky 493,03 €
29.06.2016 finančné prostriedky zo ŠR - príjmy vo výške 1 016,76 € výdavky 1 209,46 €
30.06.2016 – bežné príjmy 928,20 €, výdavky 2 882,24 € a príjmy ŠR 2 000,00 €.
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za I. polrok 2016. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č.20/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
úpravu rozpočtu za I. polrok 2016
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za: 5 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 5 Zaradenie hnuteľného majetku do majetku obce.
Starosta obce na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu Krajského Hasičského
a záchranného zboru v Banskej Bystrici na vozidlo CAS 32 T 815 po technickom zhodnotení
navrhol, aby sa vozidlo zaradilo do majetku obce v hodnote 164 833,72 €.
Uznesenie č. 21/2016
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

zaradenie vozidla CAS 32 T 815 do majetku obce v hodnote 164 833,72 €

Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Inventarizácia 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 03.10.2016 inventarizácia
majetku a záväzkov sa vykoná k 30.11.2016. Na vykonanie inventarizácie starosta obce
ustanovuje inventarizačnú komisiu v zložení – predseda Peter Slimák a členovia Marián
Tokár, Július Bútora, 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 31.12.2016 tiež v zložení predseda Peter Slimák
a členovia Július Bútora, Marián Tokár a Soňa Giertliová.

Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Peter Slimák, členovia: Július Bútora, Marián
Tokár a Soňa Giertliová

Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár
proti:
0
zdržal sa: 0
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- Nákup kosačky
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby obec zakúpila výkonnejšiu traktorovú kosačku za
5 400,00 € nakoľko obec nemá žiadnych aktivačných pracovníkov, ktorí by kosili verejné
priestranstvá. Poslanci navrhli, aby obec zakúpila lacnejšiu kosačku napr. bubnovú a aspoň
dva vyžínače.
- Jubilanti, Prednes rozprávky, Vôňa Vianoc a Mikuláš
Starosta informoval, že v tomto roku nás čakajú ešte akcie jubilanti, prednes rozprávky, Vôňa
Vianoc a Mikuláš.
Navrhol, aby sa jubilanti spravili 21.10.2016 o 17:00 hod. Prednes rozprávky je naplánovaný
na 18. a 19. októbra 2016. Vôňa Vianoc 02.12.2016 a Mikuláš 03.12.2016. Požiadal
poslancov o pomoc pri zabezpečovaní týchto akcií. P. Kekeňaková navrhla, aby Mikuláš
chodil po domoch a sľúbila pomoc pri výzdobe KD na akciu Vôňa Vianoc.
- Projekty
Starosta informoval, že Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila výzvu o dotáciu v
Programe obnovy dediny 2017 a od 6. septembra 2016 je možné podať žiadosť o podporu
formou dotácie environmentálneho fondu na rok 2017. Navrhol, že by chcel urobiť výsadbu
zelene v oddychovom centre – /Kolkáreň, Altánok, Labyrint/. Taktiež sa vypracuje žiadosť
o dotáciu z VUC na dni obce Dedina ožíva.
- Odkúpenie obecného pozemku
Mgr. Rastislav Gregorčok podal žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku. Jedná sa
o parcelu E číslo 60 ostatné plochy o výmere 385 m2 na LV č. 580. Parcela v súčasnej nie je
využívaná, je zarastená kríkmi a mladými vŕbami. Poslanci súhlasili s odpredajom
nehnuteľného majetku.
- Zmena územného plánu
p. Miloslav Fojtík, Žiar nad Hronom žiada poslancov OZ o územnoplánovaciu informáciu na
konkrétne územie v rámci katastrálneho územia Drienčany.
Poslanci súhlasili so zmenou územného plánu za podmienok, že všetky náklady spojené so
zmenou územného plánu uhradí žiadateľ, nakoľko obec nemá finančné prostriedky na úpravu
územného plánu.

Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- informáciu o kúpe kosačky

- informácie o konaní akcií Jubilanti, Prednes rozprávky, Vôňa Vianoc a Mikuláš
- informáciu o projektoch, ktoré chce obec podať
schvaľuje
zmenu územného plánu obce Drienčany
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Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
60 o výmere 385 m2 v katastrálnom území Drienčany v zastavanom území obce
B/ 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
zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území
Drienčany – parc. KN E č.60 – ostatné plochy o výmere 385 m2, na pre Mgr.Rastislava
Gregorčoka, Malohontská 66/26, Rimavská Sobota, do jeho výlučného vlastníctva.
Kúpna cena 1,30 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
C/ u k l a d á
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: do konca novembra 2016
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Diskusia
- p. Vlasta Bartóková žiada, aby sa v cintoríne pri hroboch a pred jej nehnuteľnosťou
nekosilo.
-

p. Katarína Kekeňáková, žiadala opravu verejného osvetlenia na ulici pred ich
nehnuteľnosťou.

Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:

Katarína Kekeňáková

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

Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 18/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
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: Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 19/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
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 21.06.2016
V Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 20/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
K bodu č. 4 Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
úpravu rozpočtu za I. polrok 2016
V Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 21/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016

K bodu č. 5. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku obce
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

zaradenie vozidla CAS 32 T 815 do majetku obce v hodnote 164 833,72 €
V Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 22/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
K bodu č. 6 Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Peter Slimák, členovia Július Bútora, Mrián Tokár
a Soňa Giertliová
V Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 23/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
K bodu č. 7 Výročná správa obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
-

informáciu o kúpe kosačky

-

informácie o konaní akcií Jubilanti, Prednes rozprávky, Vôňa Vianoc a Mikuláš
informáciu o projektoch, ktoré chce obec podať

schvaľuje

zmenu územného plánu obce Drienčany
V Drienčanoch 03.10.2016
Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 24/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.10.2016
K bodu č. 8 Žiadosť o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
60 o výmere 385 m2 v katastrálnom území Drienčany v zastavanom území obce
B/ 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
zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území
Drienčany – parc. KN E č.60 – ostatné plochy o výmere 385 m2, na pre Mgr.Rastislava
Gregorčoka, Malohontská 66/26, Rimavská Sobota, do jeho výlučného vlastníctva.
Kúpna cena 1,30 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
C/ u k l a d á
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: do konca novembra 2016
V Drienčanoch 03.10.2016

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Katarína Kekeňáková

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

Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta

