Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 30.06.2010 v kancelárii 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
Návrh záverečného účtu obce za rok 2009
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky
k 31.12.2008
Informatívna správa o plnení uznesení OZ za rok 2009
Dedina ožíva – program
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. Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu.

Ad. 3.
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.05.2010
od č. 5 do č. 7 boli splnené.

Ad. 4.
p. kontrolórka Helena Péterová prečítala poslancom návrh záverečného účtu obce Drienčany
za rok 2009. Po prehodnotení návrhu p. poslankyňa Koniarová žiadala prepracovať
záverečný účet, nakoľko neboli účelové prostriedky 1 660,- €, ktoré obec dostala z MF na
pódium zahrnuté v zostatku a nebol rozpísaný spôsob použitia dotácie z MF na financovanie
bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Prebytok hospodárenia
v sume 687,- € bude 10 % tvoriť rezervný fond a ostatné prostriedky budú použité na
opravu mosta a cesty, ktoré poškodili povodne. Po prepracovaní obecné zastupiteľstvo
chváli návrh záverečného účtu. Návrh záverečného účtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Ad. 5.
Starostka obce Viera Gregorčoková prečítala poslancom správu audítora o výsledku overenia
účtovnej závierky k 31.12.2008 a list obecnému zastupiteľstvu, ktorú vykonala audítorka
Ing. Katarína Karczagová. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora
o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2008. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6.
p. kontrolórka Helena Péterová na základe žiadosti poslancov OZ podala poslancom
informatívnu správu o plnení uznesení OZ za rok 2009. Poslanci OZ berú na vedomie správu
o plnení uznesení. Poslankyňa p. Koniarová pripomienkovala, že bola predložená štúdia na
nadstavbu KD, ktorú poslanci schválili na vypracovanie projektu a projekt bol vypracovaný
na nadstavbu obecného úradu.

Ad. 7.
Starostka obce informovala poslancov OZ o navrhnutom programe na deň obce „Dedina
ožíva“:
10,00 hod. otvorenie dvorov: Drienčanskí hasiči, Teplovržský dvor, U Ferka, U Tokárov,
Blžský dvor, Dražický dvor, Družstevný dvor, U susedov, Lukovišťský dvor, U Prasličkov,
U Smoleňákov, U Bielej husi, Valgatov dvor – MAS MALOHONT.
11,00 hod. pásmo hudby a slova v ECAV kostole - „Spievajte Hospodinu novú pieseň“
12,00 hod. Rozprávka Tri práčky – ženská spevácka skupina Lehoťanka z Čiernej Lehoty –
Pamätná fara P.E. Dobšinského
13,00 hod. Valgatov dvor – páračky a ochutnávka jedál
13,30 hod. U susedov – rozprávačky
14,00 hod. Vystúpenie FS Mladosť z Banskej Bystrice, ŽSS Lehoťanka a Kokavskí
helegonkári
17,30 hod. Sendrejovci z Hostišoviec
20,00 hod. Tanečná zábava – vstupné 4,- €
Poslanci navrhli osloviť p. Bačíka, či by neposkytli dvor u Bačíkov, aby boli dvory po celej
dedine. Starostka obce navrhla, aby sa vyberalo vstupné a to 1,00 € - dospelí a 0,50 € deti.
p. poslankyňa Koniarová navrhla požičať lavice z MAS MALOHONT a zabezpečiť
zbrojnošov, ktorí by vyberali vstupné. Starostka obce informovala, že p. Svoreň
z Euroregionú robil projekt – kultúrne leto z ktorého by sme mohli dostať 1 000,- s tým, že by
sme museli hradiť spoluúčasť 200,- €. Združili sa obce Teplý Vrch, Babinec, Drienčany,
Drieňok a rekreačné stredisko Ormet.
Poslanci navrhli organizačné stretnutie o týždeň, na ktorom im p. starostka predloží zoznam
hostí a prejedná sa financovanie akcie.
Nesúhlasili, aby vo dvore OcÚ bol dvor, nakoľko je tam WC a bude tam aj zahájenie.
ɼ

Ad. 8.
- poslanec Ľuboš Praslička navrhol, že zorganizuje brigádu na opravu mosta na
náučnom chodníku, ktorý zobrala voda a to do 15.07.2010.
-

-

3–

-

starostka obce informovala, že začíname s kanalizáciou a to od domu č. 80 – Koniar
k domu č. 95 – Deákovcom. Mala by byť ukončená do osláv. Ďalej navrhla, aby sa
kúpili rúry na opravu cesty, ktoré by hradil p. Karas a kompenzovalo by sa to s daňou,
ktorú ešte nezaplatil za rok 2009. S výkopovými prácami by nám pomohla firma,
ktorá robí kanalizáciu.

-

p. Giertliová pracovníčka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu.
Bežné výdavky položka 637 004 všeobecné služby navýšenie o 310,- €. Poslanci
návrh jednohlasne odsúhlasili.

-

poslankyňa p. Koniarová pripomienkovala upozorniť firmu p. Karasa na zaplatenie
dane z nehnuteľností s tým, že obec bude postupovať podľa zákona exekúciou.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

ɼ

Overovatelia: Mária Koniarová
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2010 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 7/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 5 – 7

Uznesenie č. 9/2010

ɼ

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2009, ktorá doporučila schváliť záverečný účet obce
Drienčany za rok 2009 bez výhrad.

Uznesenie č. 10/2010
Obecný zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie s výhradou, že sa zahrnú do
zostatku účelové prostriedky 1 660,- €, ktoré obec dostala z MF na pódium a rozpíše sa
spôsob použitia dotácie z MF na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb. Prebytok hospodárenia v sume 687,- € použiť - 10 % bude tvoriť
rezervný fond a ostatné na opravu mosta a cesty, ktoré poškodili povodne.

Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
správu udítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2008.

-
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Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informatívnu správu kontrolórky obce o plnení uznesení OZ za rok 2009 s pripomienkou,
že bola predložená štúdia na nadstavbu KD, ktorú poslanci schválili na vypracovanie
projektu a projekt bol vypracovaný na nadstavbu obecného úradu.

Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
návrh programu na deň obce „Dedina ožíva“

Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
úpravu rozpočtu na položke 637 004 – všeobecné služby o sumu 310,- €
ɼ

Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
starostku obce upozorniť firmu p. Karasa – AGRODRUŽSTVO Drienčany na zaplatenie
dane z nehnuteľnosti, s tým že obec bude postupovať podľa zákona exekúciou.

Overovatelia:
Mária Koniarová

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

ɼ

