Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 18.12.2008 v klubovni OcÚ
v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Odmeny kronikárke, hlavnej kontrolórke, pracovníčke OcÚ
a Bartókovej V.
Schválenie návrhu programového rozpočtu na roky 2009-2011
Návrh zmeny VZN o vývoze komunálneho odpadu.
Silvestrovská zábava.
Rôzne
Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich
s pripraveným programom.
Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Lukáša Kiša a Petra Švoňavu.
Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.09.2008 č. 31 a 37 boli
splnené a uznesenia z mimoriadnych zasadnutí OZ dňa 17.10. a 08.12.2008 č. 38 až 43 tiež
boli splnené.
Ad. 4.
p. starostka informovala poslancov o navrhnutých odmenách pre kronikárku, hlavnú
kontrolórku, pracovníčku obce a pre Bartókovú Vlastu.
p. poslankyňa Koniarová Mária mala výhrady:
- odmenu pre pracovníčku obce nie je potrebné schvaľovať na zasadnutí OZ
- odmena kronikárke tiež bola schvaľovaná. Odmena za jednu napísanú stranu je 250,Sk.
- p. kontrolórka nechodila na zasadnutie OZ a poslanci nemali možnosť povedať
kontrolórke čo by chceli skontrolovať a neboli oboznámení o kontrolách, ktoré
vykonala. Žiada p. kontrolórku, aby preverila či sa dodržala ponuka pri zhotovení
okna na PZ a čo sa platilo mimo firmy.
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p. poslankyňa Hanulová konštatovala, že p. Péterová si odmenu zaslúži nakoľko ju veľa krát
videla na obecnom úrade.
p. kontrolórka chýbala len na dvoch zasadnutia OZ a starostka obce je navrhla odmenu vo
výške 3 500,- Sk. Odmenu pracovníčke obce 9 000,- Sk.
Odmenu Vlaste Bartókovej starostka navrhla 2 500,- Sk.
p. poslankyňa Koniarová navrhla zvýšiť odmenu p. Bartókovej aspoň na 3 000,- Sk.
Poslanci odsúhlasili odmenu p. starostke obce vo výške 10 000,- Sk, p. Bartókovej vo výške
3 000,- Sk a kontrolórke obce odmenu vo výške 3 500,- Sk.
Ad. 5.
Starostka obce požiadala pracovníčku obce, aby informovala poslancov o navrhovanom
viacročnom rozpočte a programovom rozpočte na roky 2009-2011.
p. poslankyňa Koniarová žiadala, aby sa rozčlenili odmeny pre kronikárku a odmeny mimo
pracovného pomeru za kosenie ďalej rozčleniť aj členské príspevky.
Po prejednaní jednotlivých položiek a ich úprave poslanci navrhovaný rozpočet v sume 1 416
tis. Sk t.j. 47 002,59 € jednohlasne odsúhlasili. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad. 6.
starostka obce navrhla zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu nakoľko poplatky za
vývoz sa vyzbierajú v sume 54 000,- Sk a výdavky za vývoz TKO sú cca 104 000,- Sk.
Navrhla zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu na 350,- Sk na občana a 600,- Sk za
domy trvale neobývané a slúžiace ako víkendové domy. Pri tomto zvýšení dosiahneme
príjem cca 73 000,- Sk. Poslanci navrhli poplatok zvýšiť len na 300,- Sk.
Ad. 7.
Starostka obce pripomenula poslancom OZ, že 31.12. sa koná silvestrovská zábava a pevne
verí že sa jej zúčastnia. Požiadala p. Švoňavu Petra, aby pomohol pri výbere vstupného.
Ad. 9.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ, za vykonanú
prácu v roku 2008 a k blížiacim sa Vianociam popriala príjemnú pohodu, pokoj v kruhu tých
ktorých máme radi. Do nového roka praje veľa zdravia, šťastia a porozumenia.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Lukáš Kiš
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.12.2008 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 44/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Lukáša Kiša a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 45/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 31-43

Uznesenie č. 46/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
odmeny:
- starostke obce vo výške 10 000,- Sk
- kronikárke obce vo výške 250,- Sk za jednu napísanú stranu
- p. Bartókovej Vlaste vo výške 3 000,- Sk
- kontrolórke obce vo výške 3 500,-Sk

Uznesenie č. 47/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
viacročný a programový rozpočet na roky 2009-2011

Uznesenie č. 48/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
zvýšenie poplatku za TKO a to 300,-Sk na občana a víkendové domy 600,- Sk
Overovatelia:
Lukáš Kiš
............................
Peter Švoňava

............................
Viera Gregorčoková
starostka obce

