Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 04.03.2017
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Neprítomní:

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

Ďalší prítomní:

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

Mgr. Tatiana Krešneová

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
5. Úprava rozpočtu za IV.Q.2016
6. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce
7. Rôzne – Deň zeme, Deň matiek, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,
rekonštrukcia oplotenia cintorína
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:
- Informácia o upozornení prokurátora
- Nákup kosačky
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Lukáš Kiš, Marián Tokár
Návrhová komisia:
Július Bútora, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Lukáš Kiš, Marián Tokár, návrhovú komisiu v zložení:
Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
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za: 4 - Lukáš Kiš, Marián Tokár,
Július Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 od č.
25/2016 po 33/2016 boli splnené
Uznesenie č. 2/2017
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 15.12.2016

K bodu č. 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016. Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti v roku
2016 bolo sledovanie a kontrolovanie, dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti
a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom obce – zistenie
stavu dodržiavania všeobecné záväzných právnych predpisov kontrola úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, dodržiavania
rozpočtovej klasifikácie.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016

K bodu č. 5. Úprava rozpočtu za IV.Q.2016
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu za IV. Q. 2016.
K 30.12.2016 – bežné príjmy a bežné výdavky boli upravené vo výške 0,00 €, nakoľko boli
presunuté finančné prostriedky z položky 633001 - interiérové vybavenie vo výške 3 232,00
€ a položky 635006 – údržba budov vo výške 1 120,00 €, ktoré neboli vyčerpané.
31.12.2012 zo ŠR – príjmy vo výške 430,52 € a výdavky vo výške 430,52 €.
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za IV. štvrťrok 2016. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu
tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 4/2017
OZ v Drienčanoch

a) schvaľuje

úpravu rozpočtu za IV.Q.2016
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce
Po zverejnení zámeru o odpredaj pozemku pre Jána Koniara a Annu Koniarovú, ktorý bol
prejednaný na zasadnutí OZ dňa 21.06.2016 je potrebné ešte tento pozemok schváliť OZ.
Poslanci schvaľujú odpredaj pozemku.
Uznesenie č. 5/2017
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 – CKN č.
156/13 – TTP o výmere 396 m2 pre Jána Koniara a Annu Koniarovú, Drienčany č. 85,
980 23 Teplý Vrch.
Kúpna cena 1,30 €/m2 bude uhradená v celosti na účet predávajúceho pred podpisom 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 CKN č.156/13 - TTP o výmere 396 m2, na LV 580
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom sídle
obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli obce 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, Marián Tokár,
Július Bútora, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Rôzne
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- Deň Zeme
Starosta navrhol, aby sa brigáda konala dňa 22.04.2017 a počas brigády podľa počasia a počtu
zúčastnených vykonali nasledovné práce:
- úprava okolia pri Labyrinte
- úprava okolia KD – (Lukáčov dom)
p. poslanec Bútora navrhol, aby sa najprv vyrovnal priestor a tak vyvážal zeminou
- vybudovanie mostíka na parkovisko
- úprava kvetinových záhonov
- čistenie náučného chodníka
- Deň Matiek
Starosta žiadal poslancov, aby pomohli pri zabezpečení a organizovaní Dňa Matiek, ktorý sa
bude konať dňa 14.05.2017 na PZ. Poslanec p. Bútora navrhol, aby program zabezpečil p.
farár Štefan Gabčan.
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Starosta informoval poslancov, že podal žiadosť na Ministerstvo vnútra o dotáciu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Navrhol vykonať nasledovné práce:
- Výmena okien, garážových brán a vchodových dverí
- Kúrenie, klimatizácia,
- Výmena odkvapových žľabov a rúr, výmena podhľadov
- Interiérové práce
-

Informácia o upozornení prokurátora
Na základe kontroly Okresnej prokuratúry v Rim. Soboty bolo vydané upozornenie
prokurátora na porušenie ustanovenia § 12 ods. 1, ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci OZ prejednali vytknuté nedostatky prokurátora a navrhli, aby k uvedeným
nedostatkom v budúcnosti nedochádzalo.
- Oplotenie cintorína
Nakoľko je nutné opraviť oplotenie cintorína starosta navrhol viac spôsobov opravy a to buď
pletivom, betónovým okrasným plotom alebo živým plotom.
Poslanci sa zhodli na betónovom oplotení z vrchnej časti po vypracovaní cenových ponúk od
viacerých firiem. Navrhol vymeniť staré brány za nové kované a podľa finančných
prostriedkov pokračovať v celkovej rekonštrukcii oplotenia.
- Nákup kosačky
Poslanec p. Slimák navrhol zakúpiť traktorovú kosačku s tým že ju bude obsluhovať
zamestnanec obce cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Za kosačku bude niesť hmotnú
zodpovednosť. Pred použitím kosačky je potrebné upraviť všetky plochy tak, aby
nedochádzalo k poškodeniu kosačky (vykopať pne a skaly, ktoré vyčnievajú zo zeme)
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Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

- informáciu o konaných akciách – Deň Zeme a Deň Matiek
- informáciu o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
- informáciu o upozornení prokurátora
schvaľuje
rekonštrukciu oplotenia cintorína a
kúpu traktorovej kosačky z rezervného fondu
žiada
starostu o dodržiavanie § 12 ods. 1, ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8 Diskusia

p. Mgr. Tatiana Krešneová žiadala, aby sa vyčistil jarok medzi jej domom a družstvom.
p. poslanec Lukáš Kiš informoval, že je na bývalom kostole v Papči spadnutá strecha.
p. starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii pódia pri PZ s tým, že predložil tri druhy
materiálov na podlahu s cenovou ponukou (preglejka, drevené dosky a drevené foršne). Poslanci sa
zhodli, že najlepšie bude použiť vode odolnú protišmykovú preglejku.

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
nákup protišmykovej preglejky na podlahu pódia.

Hlasovanie:

za: 4 - Lukáš Kiš, Marián Tokár
Július Bútora, Peter Slimák
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:

Lukáš Kiš

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 1/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Lukáš Kiš, Marián Tokár, návrhovú komisiu v zložení:
Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 2/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
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 15.12.2016
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 3/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 4/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu č. 5. Úprava rozpočtu za IV.Q.2016
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
a) schvaľuje

úpravu rozpočtu za IV.Q.2016
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 5/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu č. 6 Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce
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 CKN č.
156/13 – TTP o výmere 396 m2 pre Jána Koniara a Annu Koniarovú, Drienčany č. 85,
980 23 Teplý Vrch.
Kúpna cena 1,30 €/m2 bude uhradená v celosti na účet predávajúceho pred podpisom 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 CKN č.156/13 - TTP o výmere 396 m2, na LV 580
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom sídle
obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli obce v termíne od 16.11.2016 do 30.11.2016.
B/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 6/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu č. 7 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie

- informáciu o konaných akciách – Deň Zeme a Deň Matiek
- informáciu o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
- informáciu o upozornení prokurátora
schvaľuje
rekonštrukciu oplotenia cintorína a
kúpu traktorovej kosačky z rezervného fondu
žiada
starostu o dodržiavanie § 12 ods. 1, ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z.
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 7/2017

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 03.04.2017
K bodu č. 8 Diskusia
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
nákup protišmykovej preglejky na podlahu pódia.
V Drienčanoch 03.04.2017

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Lukáš Kiš

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

Marián Tokár

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

Peter Švoňava
starosta

