Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 25.04.2008 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Vyhodnotenie 180. výročia narodenia P.E.Dobšinského
6. V. ročník Dedina ožíva – informácia o príprave
7. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok
8. Záverečný účet obce za rok 2007
9. Rôzne
10.Záver
Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich
s pripraveným programom. Poradie programu za zmenilo nasledovne:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Záverečný účet obce za rok 2007
5. Kontrola uznesení
6. Vyhodnotenie 180. výročia narodenia P.E.Dobšinského
7. V. ročník Dedina ožíva – informácia o príprave
8. Rôzne
9. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2007
10. Záver
Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Máriu Hanulovú a Lukáša Kiša.
Ad. 3.
Do návrhovej komisii starostka obce navrhla p. Petra Švoňavu a Júliusa Pattu.

Ad. 4.
p. kontrolórka Helena Péterová prečítala záverečný účet obce za rok 2007, ktorý tvorí prílohu
tejto zápisnice.

-
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Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k záverečnému účtu obce.
- p. poslanec Kiš sa informoval o rezervnom fonde, čo z prostriedkami, ktoré sa zvýšili.
Finančné prostriedky sa použijú na zhotovenie nového okna na požiarnej zbrojnici
a opravu elektriky.
- p. poslankyňa Koniarová žiadala aby p. kontrolórka chodila na každé zasadnutie OZ.
Ad. 5.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.02.2008 č. 1 až 10 sú
splnené.

Ad. 6.
Starostka obce vyhodnotila oslavy konané 15. 03.2008 pri príležitosti 180 výročia narodenia
P.E.Dobšinského. Osláv sa zúčastnilo cca 120 návštevníkov. Zúčastnili sa cirkevný
hodnostári poslanci BBSK JUDr. Pavel Struhár, Mgr. Michal Bagačka, Ing. Peter Mináč za
BBSK RNDr. Roman Lebeda, prednostka Obvodného úradu v Rim. Sobota Jana Uhrínová,
delegácia zo Slavošoviec, riaditeľka GMOS Darina Kišáková ako i ďalší pozvaní hostia a naši
občania. Začali sme privítaním pred Obecným úradom, pokračovali sme položením vencov
pri hrobe a pamätníku P.E.Dobšinského. Potom nasledovali služby Božie v evanjelickom
kostole, ktoré celebroval evanjelický biskup pán Krivda a naši farári p. Gabčan a p. Synak.
Po ukončení služieb Božích bol slávnostný príhovor, ktorý predniesla starostka obce
a kultúrny program, ktorí mali žiaci Základnej umeleckej školy z Rim. Soboty s jej riaditeľom
p. Lackom. Program uvádzala a umeleckým slovom doprevádzala Ing. Milana Jutková
riaditeľka TIC Rim. Sobota.
Po ukončení programu oslavy pokračovali pohostením a spoločenským posedením
v kultúrnom dome. Starostka obce sa nakoniec poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave a priebehu osláv.

Ad. 7.
Starostka obce informovala o príprave V. ročníku Dedina ožíva, ktorý by sa mal konať
26.07.2008. Oslavy obohatíme bohatým kultúrnym programom na ktorom vystúpi súbor Háj
z Rim. Soboty, detský folklórny súbor Mladosť z Klenovca a klenovský heligonkári. Ešte
chceme pozvať ženskú spevácku skupinu zo Slavošoviec. Prezentovať sa budú deti
z Klenovca detským letným táborom v ktorom budú prezentovať tanec, hudbu a tradičné
remeslá. Ďalej sa bude prezentovať tvorivá dielňa výroby handrovej bábiky.
Zatiaľ sú prihlásené dvory: Poľovnícky, u susedov, hasičský, drienčanský, striežovský,
a padarovský. Oslovíme ešte susedné obce, OZ s možnosťou prezentácie sa na našom
V. ročníku. Veríme, že Drienčany znovu ožijú viac ako pred rokom, že pritiahneme viac
návštevníkov, ktorým poskytneme príjemné prostredie a pohostinnosť našich občanov.
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k naplánovanému programu a predložili
svoje návrhy.
- p. Koniarová sa opýtala či bude nejaký prípravný výbor a že treba osloviť média.
- p. Hanulová konštatovala že recepcia bola vlani skoro a nemal sa kto hosťom
venovať.
- p. Švoňava navrhol, aby v prípravnom výbore boli ľudia z každého dvora.

-
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Do prípravného výboru poslanci navrhli: p. Hanulovú Máriu, Prasličkovú Oľgu, Giertliovú
Soňu, Gregorčokovú Vieru, Švoňavu Petra, Bačíka Jána a Ulického Dušana.
Prípravu recepcie neplánujeme, sponzorom sa poďakujeme lístkami do dvorov.
Večer plánujeme zorganizovať tanečnú zábavu.
Ad. 8 Rôzne
1. zhotovenie okna na požiarnej zbrojnici. Starostka informovala poslancov, že rozpočet
na zhotovenie okna vypracovali štyri firmy: STAVER Košice, Eva Václavíková,
Hnúšťa, Montag Rimavská Sobota a PECHO Brezno. Každá firma vypracovala
rozpočet od 40 do 50 tis. Sk. Starostka obce navrhla, aby okno vyhotovila firma
STAVER Košice.
- p. Koniarová navrhla, aby sa okno dalo spraviť firmám v regióne a nie platiť ešte
dopravné náklady
- p. Kiš a p. Patta v zmluve dohodnúť, aby v cene neboli zahrnuté dopravné náklady
2. v máji plánujeme robiť vatru. Starostka obce navrhla, aby sme vatru spravili 7. mája
o 19,00 hod. Požiadala DHZ – OZ Drienčany, aby zabezpečili stavanie vatry.
3. v máji ešte plánujeme deň detí a to 31.05.2008 v doline s tým, že by sme zavolali aj
deti z Teplého Vrchu a deň matiek 11. mája 2008. O program detí by sa mala
postarať sl. Boráková Katka.
- p. Švoňava navrhol sl. Borákovej odmenu 2 000,- Sk za prípravu programu.
4. starostka obce ďalej informovala poslancov, že MV SR schválilo zbierku, ktorú sme
podali spolu s MO MS Drienčany na opravu fary P.E.Dobšinského. Zbierka bude
trvať od 20.04 2008. do 31. 01.2009. Číslo účtu: 2412145256/0200.
5. p. Koniarová informovala, že mesto Rimavská Sobota pozvalo OZ Valgata
prezentovať obec na dni mesta, ktoré sa budú konať 02. mája 2008. Požiadala
starostku o propagačné materiály z obce. Prezentácia v duchu P.E.Dobšinského.
6. p. Koniarová, bývalá starostka obce mala pripomienku voči terajšej starostke, nakoľko
sa dopočula, že p. starostka má výhrady voči platu, ktorý jej odsúhlasilo
zastupiteľstvo dňa 08.01.2003 a žiadala o opravu auditu v bode č. 4, ktorý vypracovala
p. Karczagová za rok 2006. Žiadala o znovu prečítanie zápisnice a uznesenia zo
zasadnutia OZ, konaného 08.01. 2003, kde jej bol odsúhlasený plat na 6 hodín denne.
7. p. Švoňava Peter navrhol, aby sa do kultúrneho domu zakúpili čalunené stoličky,
nakoľko terajšie stoličky sú staré.
8. p. Kiš Lukáš sa informoval, či by nebolo možné nejaké stoličky presunúť aj do
kultúrneho domu do Papče.

-
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9. p. Giertliová Soňa pracovníčka obce žiadala poslancov OZ o zvýšenie denného limitu
v pokladni obce v mesiacoch marec, apríl a máj kedy sa vyberá daň z nehnuteľností
a nemá možnosť ísť do VUB Rimavskej Soboty.

Ad. 9.
Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2008.
Pracovníčka obce Giertliová Soňa informovala poslancov OZ o plnení rozpočtu za I. štvrťrok
2008. Plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad. 10.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Mária Hanulová
Lukáš Kiš

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2008 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 11/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Lukáša Kiša
za zapisovateľku p. S. Giertliovú
návrhovú komisiu p. Petra Švoňavu a Júliusa Pattu.

Uznesenie č. 12/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 1-10/2008

Uznesenie č. 13/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
vyhodnotenie osláv 180. výročia narodenia P. E. Dobšinského

Uznesenie č. 14/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
prípravu V. ročníka osláv „Dedina ožíva“, ktoré sa budú konať 26.07.2008

Uznesenie č. 15/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2007, ktorá odporučila schváliť záverečný účet obce
Drienčany za rok 2007 bez výhrad.

-
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Uznesenie č. 16/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
scvhaľuje
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Drienčany za rok 2007.
- použitie prebytku 140 tis. Sk zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/B/ zákona č.
583/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na tvorbu rezervného fondu vo výške 140
tis. Sk.

Uznesenie č. 17/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
správu o hospodárení za I. štvrťrok 2008
schvaľuje
výsledky hospodárenia za I. štvrťrok 2008

Uznesenie č. 18/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- konanie vatry na Deň víťazstva nad fašizmom dňa 07.05.2008 , konanie MDD dňa
31.05.2008 a Dňa matiek 11.05.2008.
- informáciu o schválenej zbierke MF na opravu fary P. E. Dobšinského.

Uznesenie č. 19/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
odmenu sl. Borákovej Katarína v sume 2 000,- Sk za prípravu a nácvik detí na Dni matiek
a MDD.

Uznesenie č. 20/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
zhotovenie okna na PZ cca 60 000,- Sk

-
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Uznesenie č. 21/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
zvýšenie denného limitu pokladne na 20 000,- Sk v mesiacoch marec, apríl a máj 2008

Uznesenie č. 22/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
starostku obce o opravu bodu č. 4 auditu za rok 2006 nakoľko po preštudovaní zápisnice
a uznesenia zo dňa 08.01.2003 sa zhodli na tom, že pracovný úväzok bývalej starostky bol
odsúhlasený na 6 hod. denne čo znamená 0,75 úväzok
Overovatelia:
Mária Hanulová

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

Lukáš Kiš

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

