Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 28.08.2017
Prítomní:

Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:

Neprítomní:

Lukáš Kiš, Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár,
Mgr. Tatiana Krešnehová
ospravedlnená Helena Péterová a Soňa Giertliová

Ďalší prítomní:
Verejnosť:
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Spoluúčasť obce Drienčany na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo
výške 5 % z celkovej výšky nákladov.
5. Oplotenie cintorína
6. Diskusia
7. Záver
8.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s pripraveným programom. Zároveň ospravedlnil p. Soňu
Giertliovú, pracovníčku obce z dôvodu čerpania dovolenky a p. Helenu Péterovú.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Marián Tokár, Lukáš Kiš
Návrhová komisia:
Peter Slimák, Július Bútora
Zapisovateľka:
Mgr. Tatiana Krešneová

Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Marián Tokár, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu v zložení:
Peter Slimák, Július Bútora a zapisovateľku: Mgr. Tatianu Krešneovú
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za:

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.06.2017 od č.
8/2017 po 19/2017 boli splnené..
Uznesenie č. 20/2017
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 26.06.2017

K bodu č. 4. Spoluúčasť obce Drienčany na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice vo výške
5 % z celkovej výšky nákladov
Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s podaním projektu na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice a možnosti čerpania financií. Podmienkou podania projektu je spoluúčasť
vo výške 5 % z celkovej výšky nákladov. Poslanci si prezreli aj projektovú dokumentáciu
k rekonštrukcii a súhlasia s 5% spoluúčasťou z celkových nákladov na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice.

Uznesenie č. 21/2017
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

5 % spoluúčasť z celkovej výšky nákladov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Hlasovanie:

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

K bodu č. 5 Oplotenie cintorína
Starosta prítomným poslancom navrhol svojpomocne zrealizovať oplotenie cintorína,
vzhľadom na finančnú ponuku prác danej firmy. Keďže má vopred sľúbenú pomoc od
mladších spoluobčanov, poslanci so svojpomocou súhlasili.
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Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí

oplotenie cintorína zrealizovať svojpomocne za pomoci mladších spoluobčanov obce.

K bodu č. 6. Diskusia
-

poslanec Lukáš Kiš sa pýtal na stav riešenia resp. búrania budovy (kostol) v strede
obce. Starosta oznámil, že je nutné zistiť vlastníka pozemku pod budovou.
Poslanec Marián Tokár upozornil na zlý stav autobusovej zastávky. Poprosil
p. starostu, aby hľadal výrobcu šindiel, ktoré by boli potrebné na opravu celej strechy.

Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Zapísala: Mgr. Tatiana Krešneová

Overovatelia:

Marián Tokár
Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta obce

-4-

Uznesenie č. 19/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 28.08.2017

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Marián Tokár, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu v zložení:
Peter Slimák, Július Bútora a zapisovateľku: Mgr. Tatianu Krešneovú
Drienčanoch 28.08.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 20/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 28.08.2017
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 26.06.2017
V Drienčanoch 28.08.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 21/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 28.08.2017
K bodu č. 4 Spoluúčasť obce Drienčany na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 5
% z celkovej výšky nákladov
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OZ v Drienčanoch
schvaľuje

5 % spoluúčasť z celkovej výšky nákladov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
V Drienčanoch 28.08.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 22/2017
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 28.08.2017

K bodu č. 5. Oplotenie cintorína
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí

oplotenie cintorína zrealizovať svojpomocne za pomoci mladších spoluobčanov obce.
V Drienčanoch 28.08.2017

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Marián Tokár

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

Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava
starosta

