Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 26.06.2017
Prítomní:

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

Neprítomní:
Pozvaná náhradníčka: Mgr. Tatiana Krešneová
Ďalší prítomní:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Kooptovanie poslanca do OZ
5. Návrh záverečného účtu za rok 2016
6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
7. Výročná správa obce za rok 2016
8. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
9. Úprava rozpočtu za I. Q.2017
10. Rôzne – Dedina ožíva, KD Papča
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Konštatoval, že je potrebné zmeniť poradie programu a navrhol doplnenie
programu do bodu 7. Rôzne a to:
- Informácia k rekonštrukcii KD
- Oprava KD Papča
- Nákup kosačky – informácia o úvere
- Oplotenie cintorína – ponuka
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.
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za:

4 - Lukáš Kiš, Marián Tokár,
Július Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie
2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a kooptovanie poslanca do OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh záverečného účtu za rok 2016
6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
7. Výročná správa obce za rok 2016
8. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
9. Úprava rozpočtu za I. Q.2017
10. Rôzne
– Dedina ožíva, KD Papča, Informácia k rekonštrukcii KD, oprava KD
Papča, Nákup kosačky – informácia o úvere, Oplotenie cintorína
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a kooptovanie poslanca do OZ
Poslankyňa Katarína Kekeňáková písomne odovzdala svoj poslanecký mandát zo
zdravotných problémov. Túto možnosť poslanec má na základe zákona SNR o obecnom
zriadení 369/1992 § 25 ods.2 písm. c.
Obecné zastupiteľstvo zaniknutie mandátu berie na vedomie a prijíma uznesenie.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
zánik mandátu poslankyne Kataríny Kekeňákovej

Vo voľbách dňa 15.11.2014 boli ako náhradníci zvolení za poslancov do obecného
zastupiteľstva 4 kandidáti. Ako prvá s počtom hlasov 34 je pani Michaela Ridzoňová a Anna
Koniarová, ktoré sme oslovili či s funkciou poslanca OZ súhlasia. Pani Michaela Ridzoňová
z dôvodu pracovného zaťaženia a pani Anna Koniarová zo zdravotných dôvodov s funkciou
poslanca nesúhlasia. Ďalšia v poradí s počtom hlasov 25 bola p. Mgr. Tatiana Krešneová,
ktorá prijala funkciu poslanca a zároveň zložila zákonom stanovený sľub poslanca, ktorý
svojim podpisom potvrdila.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
kooptovanie poslanca do OZ - Mgr. Tatiana Krešneová
konštatuje
že kooptovaná poslankyňa Mgr. Tatiana Krešneová zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Július Bútora, Peter Slimák
Návrhová komisia:
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Július Bútora, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

za:

5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.03.2017 od č.
1/2017 po 7/2017 boli čiastočne splnené, nekonal sa Deň Zeme a Vatra z dôvodu
nepriaznivého počasia a Deň Matiek z dôvodu nepripravenia programu.
Uznesenie č. 12/2017
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 04.03.2017

K bodu č. 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2016
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Taktiež schvaľujú zostatok finančných operácií v sume 13 516,89 € 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.

-4-

Uznesenie č. 13/2017
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 2016 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 13 516,89 €, 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
13 516,89 €.
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora,
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2016. Návrh bol zverejnený dňa 19.05.2017 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2016 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 2016 boli vo výške 66 656,82 € a výdavky vo výške 53 139,93 €.
Z toho bežné príjmy boli vo výške 65 408,82 € a bežné výdavky vo výške 51 819,93 €.
Kapitálové príjmy vo výške 1 248,00 a kapitálové výdavky vo výške 0,00 €. Príjmové
finančné operácie vo výške 0,00 € a výdavkové finančné operácie vo výške 1 320,00 €.
Prebytok rozpočtu v sume 13 516,89 € 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 -1 320,00 € bol v roku 2016 bol krytý z bežného
rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 13 516,89 €.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Drienčany za
rok 2016 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2016. Stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Drienčany za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.

K bodu č. 7. Výročná správa obce za rok 2016
V tomto bode pracovníčka obce predložila poslancom vypracovanú výročnú správu obce za
rok 2016. 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 2017.

Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
vypracovanie výročnej správy obce za rok 2016

K bodu č. 8. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2017.
Kontroly hospodárenia:
1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavanie zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. Kontrola čerpania rozpočtu obce za II. III. Q. 2017, kontrola rozpočtových opatrení
3. Kontrola dodržiavania výkonu základnej finančnej kontroly.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2018 a 2020.
5. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve v podmienkach miestnej
samosprávy.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Návrh plánu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.16/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2017
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Július Bútora, Peter Slimák,
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

-6-

K bodu č. 9 Úprava rozpočtu za I. Q.2017
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním a úpravou rozpočtu za I. Q. 2017.
K 31.03.2017 – bežné príjmy boli upravené vo výške 779,02 €, a bežné výdavky vo výške
249,99 €
K 30.03.2017 – príjmy zo ŠR vo výške 109,06 € a výdavky ŠR vo výške 47,04 €.
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za I. štvrťrok 2017. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Uznesenie č. 17/2017
OZ v Drienčanoch
a) schvaľuje

úpravu rozpočtu za I.Q.2017
Hlasovanie:

za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Rôzne

- Dedina ožíva
Starosta informoval poslancov OZ, že pracujeme na prípravách akcie Dedina ožíva. Na
stretnutí s GMOS bol navrhnutý program:
09:15 Slávnostné otvorenie – účinkuje Roman Košičiar a Milan Katreniak z Tisovca
10:00 Otvorenie rozprávkových dvorov
Pásmo slova a hudby – Evanjelický kostol ECAV Drienčany
11:00 Z Gemera a Malohontu – účinkujú heligonkár Ferko Poprovský a DSSk Nezábudky
z Teplého Vrchu, sólistky speváčky Alžbetka Váradiová a Lucka Jakabšicová z Klenovca,
Barborka Luptáková z Rimavskej Soboty, FSk Dolina z Gemerskej Polomy
14:00 Zuzana Haasová - Old music kapela the SUSIE HAAS BAND
Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy
Programom bude sprevádzať Martin Pliešovský
Sprievodné akcie:
Kulinárske rozprávkové dvory, Jarmok tradičných remesiel, Pozorovanie slnka – GM
Hvezdáreň Rimavská Sobota, Rozprávkové slnečné hodiny, Rozprávkový labyrint, Múzeum
rozprávky- Pamätná fara P. E. Dobšinského, Maľovanie na tvár, Aquazorbing, Z rozprávky
do rozprávky – tvorivé dielne – (GMOS Rimavská Sobota, Šanca pre Dražice), Čo ukrýva
starý mlyn.
Do dnešného dňa je prihlásených 8 dvorov a to Dvor u Skálnických vreteníc, OZ
Teriakovčan, Medový dvor, Mikroregión Teplý Vrch, MAS Malohont Hrachovo, U Tonky,
Haluškári, Obec Teplý Vrch a pravdepodobne bude aj Hasičský dvor. Na jarmok tradičných
remesiel sa prihlasujú postupne.
Starosta žiadal poslancov o pomoc pri organizovaní akcie.

-7- Informácia o rekonštrukcii KD
Zatiaľ nebola vyhlásená žiadna výzva na rekonštrukciu KD, naším veľkým problémom je, že
každá výzva žiada iné doklady, ktoré si finančných dôvodov náš obecný úrad dovoliť nemôže.
Budeme sa snažiť reagovať na výzvy pre ktoré naše dokumenty spĺňajú podmienky.
- Oprava KD Papča
Spadnutá budova je vo veľmi havarijnom stave, ktorú nie je možné opravovať. Keďže nie je
vysporiadaný pozemok pod budovou, obecný úrad sa rozhoduje požiadať o búracie povolenie
a následne danú budovu zbúrať.
- Oplotenie cintorína
Na zastupiteľstve dňa 03.04.2017 bola odsúhlasená rekonštrukcia oplotenia po vypracovaní
cenových ponúk. Firma PROFIL INVEST Vranov nad Topľou vypracovala ponuku
betónového plotu za 2 945,- a práce 2 100,- €. Poslanci súhlasili s ponukou.
- Nákup kosačky
Poslanec p. Slimák na zastupiteľstve 03.04.2017 navrhol zakúpiť traktorovú kosačku s tým,
že ju bude obsluhovať zamestnanec obce cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Starosta
informoval, že úver na zakúpenie kosačky nám neposkytne žiadna banka. Cez spoločnosť
Quatro by bolo možné zakúpenie, len je tam preplatenie cca 500,- € ročne.
Poslanci navrhli, aby sa počkalo na akcie na jeseň.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

-

Informáciu o rekonštrukcii KD
informáciu o rekonštrukcii KD Papča
o poskytnutí úveru na zakúpenie traktorovej kosačky

schvaľuje
cenovú ponuku oplotenia cintorína
Hlasovanie:
za: 5 - Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0
Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:

Július Bútora

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 8/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhovanou zmenou.
1.
Otvorenie
2.
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a kooptovanie poslanca do OZ
3.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Návrh záverečného účtu za rok 2016
6.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
7.
Výročná správa obce za rok 2016
8.
Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
9.
Úprava rozpočtu za I. Q.2017
10.
Rôzne
– Dedina ožíva, KD Papča, Informácia k rekonštrukcii KD, oprava KD
Papča, Nákup kosačky – informácia o úvere, Oplotenie cintorína
11.
Diskusia
12.
Záver
Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 9/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017

K bodu 2 Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a kooptovanie poslanca do OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
zánik mandátu poslankyne Kataríny Kekeňákovej
Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 10/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017

K bodu 2 Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a kooptovanie poslanca do OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
kooptovanie poslanca do OZ –Mgr. Tatiana Krešneová
konštatuje
že kooptovaná poslankyňa Mgr. Tatiana Krešneová zložila zákonom predpísany sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 11/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu 3 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Július Bútora, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 12/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 4 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 04.03.2017
V Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

-10-

Uznesenie č. 13/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 5 Návrh záverečného účtu obce za rok 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 2016 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 13 516,89 €, 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
13 516,89 €.
V Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 14/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017

K bodu č. 6. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
V Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 15/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 7 Výročná správa obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
vypracovanie výročnej správy obce za rok 2016
V Drienčanoch 26.06.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 16/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 8 Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2017
V Drienčanoch 26.06.2017
Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 17/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 9 Úprava rozpočtu za I. Q. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
úpravu rozpočtu za I.Q.2017
V Drienčanoch 26.06.2017
Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 18/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 26.06.2017
K bodu č. 10 Rôze
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- informáciu o rekonštrukcii KD
- informáciu o rekonštrukcii KD Papča
- o poskytnutí úveru na zakúpenie traktorovej kosačky
V Drienčanoch 26.06.2017
Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Július Bútora

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta

