Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 21.06.2016
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:

Michaela Ridzoňová, Mária Koniarová, Vlasta Bartóková

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
5. Návrh záverečného účtu za rok 2015
6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015
7. Výročná správa obce za rok 2015
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
9. Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
10. Rôzne
- Dni obce „Dedina ožíva“
- Búracie práce
- Kosenie obecných pozemkov
11. Diskusia
12. 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:
Július Bútora, Katarína Kekeňáková
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová

Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Marián Tokár, návrhovú komisiu v zložení:
Július Bútora, Katarína Kekeňáková 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 08.04.2016 od č.
1/2016 po 7/2016 boli splnené

Uznesenie č. 9/2016
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 08.04.2016

K bodu č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli
obce. Návrh plánu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2016
Hlasovanie:

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

-2K bodu č. 5 Návrh záverečného účtu za rok 2015
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2015
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Taktiež schvaľujú zostatok finančných operácií v sume 12 232,37 € 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. 11/2016
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 2015 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 12 232,37 €, 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
12 232,37 €.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2015. Návrh bol zverejnený dňa 06.05.2016 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2015 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 2015 boli vo výške 121 550,27 € a výdavky vo výške 118 731,87
€. Z toho bežné príjmy boli vo výške 74 511,62 € a bežné výdavky vo výške 71 583,22 €.
Kapitálové príjmy vo výške 29 438,65 a kapitálové výdavky vo výške 17 600,00 €. Príjmové
finančné operácie vo výške 17 600,00 € a výdavkové finančné operácie vo výške 29 548,65 €.
Prebytok rozpočtu v sume 12 232,37 € 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 z.n.p. je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume -11 948,65 € bol v roku 2015 spôsobený zaplatením
krátkodobým úverom na kapitálové výdavky (Kolkáreň) a bol krytý prebytkom bežného
rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 12 232,37 €

-3V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Drienčany za
rok 2015 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015. Stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Drienčany za rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

Hlasovanie:

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

K bodu č. 7. Výročná správa obce za rok 2015
V tomto bode pracovníčka obce predložila poslancom vypracovanú výročnú správu obce za
rok 2015. Výročná správa obce sa zverejňuje a je potrebná aj pri vykonaní auditu. Audit aj
v tomto roku vykoná p. Ing. Katarína Karczagová v mesiaci júl 2016.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

K bodu č. 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Dňa 13.06.2016 si podal žiadosť o odkúpenie majetku obce Ján Koniar st. Jedná sa
o pozemok na parc. CKN č. 156/3 o výmere 703 m2, druh pozemku TTP, ktorá priamo susedí
s pozemkami pri jeho rodinnom dome.
Pracovníčka obce konštatovala, že sa v obci nemali predávať žiadne pozemky. Pozemok pre
p. Baču po vytýčení geometrického plánu zasahuje do trasy náučného chodníka. Taktiež
poslanec p. Marián Tokár nesúhlasí s predávaním obecného majetku. Poslanec p. Bútora
súhlasí s odpredajom pozemkov, ktoré sú pre obec nepotrebné a treba vyhovieť občanom.
Po pre jednaní poslanci súhlasili s odpredajom pozemku pre p. Koniara Jána za podmienok
aké mali predchádzajúci záujemci, ktorým sa pozemky už odpredali. Po zverejnení zámeru sa
pozemok ešte prejedná a schváli na najbližšom zasadnutí OZ.

-4p. Bačo Peter predložil obecnému úradu geometrický plán, ako bolo určené uznesením č.
5/2016 zo dňa 08.04.2016. Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku na parcelách č. KN_C
402/2 záhrady o výmere 399 m2, KN-C 405/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2
a KN-C 406 záhrady o výmere 79 m2
Uznesenie č. 14/2016
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 C č.
156/3 TTP o výmere 703 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 C č.156/3 – TTP o výmere 703 m2, na pre Jána Koniara,
Drienčany č. 85, 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 ..........................

Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Katarína Kekeňáková,
Július Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 1 – Marián Tokár

Uznesenie č. 15/2016
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-C
402/2 záhrady o výmere 399 m2, KN-C 405/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2
a KN-C 406 záhrady o výmere 79 m2 pre Petra Bača, bytom ul. Družstevná č. 844/32,
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.

-5Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer obce na prevod majetku – parc KN-C 402/2 záhrady o výmere 399 m2, KN-C 405/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2 a KN-C 406 záhrady o výmere 79 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 02.05.2016 do
17.05.2016.
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: 1 – Marián Tokár

K bodu č. 9 Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
V tomto bode pracovníčka obce informovala poslancov o zmene priemernej mesačnej mzde
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015. Štatistický úrad SR potvrdzuje, že priemerná
mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015 dosiahla 883 Eur.
Mesačný plat starostovi obce prináleží podľa § 3 odt. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č
154/2011 Z,z. v sume 724,00 € s účinnosťou od 01.01.2016.
Uznesenie č. 16/2016
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
zmenu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR a vypočítaný plat starostovi
obce v sume 724,00 € s účinnosťou od 01.01.2016
K bodu č. 10 Rôzne
1. Dedina ožíva
Starosta informoval poslancov o prípravách na deň obce „Dedina ožíva“, ktorý sa bude konať
23.07.2016. Oboznámil poslancov o navrhnutom programe. Tak ako každý rok o 9:00 hod.
bude slávnostné otvorenie na pódiu pri PZ o 10:00 Pásmo hudby a slova v evanjelickom
kostole, kde pán farár súhlasil, že by vystúpil Juraj Matiaška. Na fare P.E.Dobšinského budú
tvorivé dielne CZ ECAV. Od 11:00 hod. začne program na dedine dobre, kde vystúpi
heligónkár Ferko Poprovský s vnučkou Kučerkovou, Muzičky – malý tanečníci, o 14:00
začne druhá časť programu pod názvom medzi dvoma vŕšky, kde vystúpi Ján Ambróz
a Ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice. Zabezpečený bol aj FS Urpín z Banskej
Bystrice, ale z technických príčin vystúpenie zrušili, čiže je potrebné ešte zabezpečiť nejaký
folklórny súbor. Podujatie budú sprevádzať ľudoví rozprávači Marka Kropáčová a Juraj
Matiaš. Sprievodné akcie:

-6Kulinárske dvory, Jarmok tradičných remesiel, Krásy Drienčanského krasu, Ringišpír,
Pozorovanie slnka (Hvezdáreň Rimavská Sobota), Rozprávkové slnečné hodiny,
Rozprávkový labyrint, Maľovanie na tvár, Múzeum rozprávky – Pamätná fara P. E.
Dobšinského, Aquazorbing, Z rozprávky do rozprávky - Tvorivé dielne Z rozprávky do
rozprávky (GMOS Rimavská Sobota).
Kulinárske dvory: prihlásený je Medový dvor, U skálnických vreteníc, OZ Teriakovčan
Tento rok pripravujeme súťaž o súťaž o najrozprávkovejší dvor!
Mediálni partneri: rimava.sk, tvrimava, rtvs – rádio regina.
S finančnou podporou BBSK a Fond na podporu umenia.
- p. Koniarová Mária ponúkla, že OZ Valgata zabezpečí do sprievodných akcií pouličné
divadlo Veľká rodinka – Kameňžrút, Lomidrevo a Valibuk.
- Poslanci navrhli, aby sa vyberal poplatok za stánky na jarmoku a aby dvory boli
v duchu rozprávky.
- p. Koniarová Mária nesúhlasí s vyberaním vstupného od domácich obyvateľov.

2. Búracie práce
Starosta informoval poslancov, že do dní obce by chcel zbúrať Lukáčov dom, ktorý obec
kúpila do vlastníctva. Pri prácach pomáhajú chlapci hasiči. Informoval, že zabezpečil pásový
bager na odstránenie muriva, ktoré sa bude vyvážať na úpravu obecného pozemku.
Predbežná kalkulácia za práce je cca 1 000,00 €.
3. Kosenie obecných pozemkov
Starosta obce informoval poslancov, že obec nemá žiadnych aktivačných pracovníkov na
kosenie obecných pozemkov a požiadal poslancov o pomoc pri kosení.
- poslanci navrhli, aby obec zamestnala niekoho na dohodu, alebo cez Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny na tieto práce.
- poslanec Marián Tokár navrhol, vyhlásiť, aby si občania kosili pred svojimi
nehnuteľnosťami
- p. Bartóková tiež konštatovala, že niektorí občania udržiavajú nielen vlastné pozemky
ale i pozemky patriace obci. V tomto vidí nerovnosť, že niekto sa o pozemok dokáže
postarať a iní čakajú na úpravu od obecného úradu.
Uznesenie č. 17/2016
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie
- informáciu ohľadom dni obce „Dedina ožíva“
- informáciu ohľadom búracích prác
b) žiada
starostu obce, aby zamestnal pracovníka na sezónne práce /kosenie/ na dohodu, alebo cez
Úrad práce sociálnych prác a rodiny
K bodu č. 11 Diskusia
- p. Michaela Ridzoňová, žiadala, aby obec zabezpečila veľký objemový kontajner
- p. Mária Koniarová sa informovala, či obec podávala nejaké projekty k zlepšeniu
životného prostredia obce.
- p. Vlasta Bartóková informovala, že v cintoríne je nefunkčná voda.

-7- p. Július Bútora navrhol zrušiť akciu jubilanti žiadal, aby obec vyhlasovala do rozhlasu
občanov, ktorí sa dožívajú životného jubilea. Taktiež žiadal, aby obec informovala
obecným rozhlasom zber plastov a taktiež všetky dôležité informácie.
Starosta informoval, keďže si občania nekupujú stanovený počet žetónov tak ako to bolo
odsúhlasené vo VZN nemá obec dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie
kontajnera. Ohľadom písania projektov starosta informoval, že obec nemá dostatok
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov. V prvom rade je potrebné
zrealizovať projekt na rekonštrukciu KD a obecného úradu.
Za zrušenie akcie jubilanti starosta je proti zrušeniu, je to pekná akcia a uctenie jubilantov,
preto dal hlasovať, kto je za zrušenie akcie.
Hlasovanie:

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

Akcia jubilanti nebola zrušená.
Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:10 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:
Peter Slimák

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 8/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Peter Slimák, Marián Tokár návrhovú komisiu v zložení:
Július Bútora, Katarína Kekeňáková a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 09/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
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 08.04.2016
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 10/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
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 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 11/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 5. Návrh záverečného účtu za rok 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 2015 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 12 232,37 €, 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
12 232,37 €.
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 12/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 6 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 13/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 7 Výročná správa obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 14/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
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 C č.
156/3 TTP o výmere 703 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 C č.156/3 – TTP o výmere 703 m2, na pre Jána Koniara,
Drienčany č. 85, do jeho výlučného vlastníctva. Kúpna cena 1,30 €/m 2 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 ..........................
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

-11-

Uznesenie č. 15/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 8 Žiadosť o odkúpenie pozemku
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-C
402/2 záhrady o výmere 399 m2, KN-C 405/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2
a KN-C 406 záhrady o výmere 79 m2 pre Petra Bača, bytom ul. Družstevná č. 844/32,
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. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Zámer obce na prevod majetku – parc KN-C 402/2 záhrady o výmere 399 m2, KN-C 405/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2 a KN-C 406 záhrady o výmere 79 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 02.05.2016 do
17.05.2016.
B/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 16/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 9 Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
zmenu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR a vypočítaný plat starostovi
obce v sume 724,00 € s účinnosťou od 01.01.2016

V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 17/2016
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 21.06.2016
K bodu č. 10 Rôzne
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie
- informáciu ohľadom dni obce „Dedina ožíva“
- informáciu ohľadom búracích prác
b) žiada
starostu obce, aby zamestnal na kosenie na dohodu, alebo cez Úrad práce sociálnych prác
a rodiny
V Drienčanoch 21.06.2016

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Peter Slimák

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta

