Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 23.08.2010 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie
Stanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné
obdobie
6. Rôzne
7. 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 Hanulovú a Lukáša Kiša.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2010 od č. 7 do č. 15
boli splnené.

Ad. 4.
Starostka obce Viera Gregorčoková informovala poslancov OZ, že dňa 19.05.2010 vyhlásil
predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27. novembra 2010.
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné
obdobie 2010 – 2014.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
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e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
Naša obec mala k 31.12.2009 237 obyvateľov to znamená že počet poslancov môže byť od 3
do 5.
Starostka obce navrhla, aby v obci v novom volebnom období pracovalo 5 poslancov.
Poslanci OZ s návrhom starostky jednohlasne súhlasili.
Ďalej je potrebné odsúhlasiť zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na
nové volebné obdobie. Funkcia poslanca OZ sa vykonáva v zásade bez prerušenia
pracovného, alebo odbobného pomeru. Poslanec OZ je povinný:
1. Zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ
2. zúčastňovať sa zasadnutí OZ a jeho orgánov do ktorých bol zvolený
3. dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok OZ
4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
Poslancovi OZ patrí za výkon funkcie odmena.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili odmenu poslancom v novom volebnom období 2010 – 2014
v sume 20,00 € za jedno zasadnutie a 10,00 € za mimoriadne zasadnutie OZ.

Ad. 5.
Starostka obce Viera Gregorčoková informovala poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm.
i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov konkrétne podľa
zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný citovaný zákon, je obecnému
zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu. Poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili rozsah výkonu funkcie
starostu v novom volebnom období 2010 – 2014 na 0,5 úväzok.
Ad. 6.
- starostka obce informovala poslancov OZ, že sme boli vyzvaní Okresnou
prokuratúrou Rimavská Sobota či sa OZ zaoberá riešením priestupkov podľa § 37 a
§37 a zákona č. 596/2003 Z.z. Dňa 01.03.2010 uznesením č. 4/2009 OZ uložilo
pokutu pre Zdena Horvátha v sume 16,60 € za nedodržiavanie povinnej školskej
dochádzky syna Jakuba Horvátha. Na základe výzvy obec predložila správu Okresnej
prokuratúre v Rim. Sobote, ktorá podala protest proti prijatému uzneseniu č. 4/2009,
ktorým OZ uložilo pokutu Z. Horváthovi a uznesenie zrušila.
-

p. poslankyňa Hanulová pripomienkovala sťažnosť občanov, že smerom na družstvo,
sa zabúda na kosenie. Starostka obce informovala, že obec nemá dostatok
zamestnancov na kosenie. Obidve kosačky boli v oprave a obec nestíha všetko kosiť.
Obecným rozhlasom boli vyzvaní majitelia nehnuteľností, aby pomohli pri kosení
pred svojimi nehnuteľnosťami. Ďalej p. poslankyňa pripomienkovala na sťažnosť

-
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občanov, že pri povodni dostali finančné prostriedky aj tí majitelia nehnuteľností, ktorí
neboli poškodení vodou.
Starostka obce informovala, že do zoznamu boli napísaní majitelia nehnuteľností, ktorí
boli poškodení vodou. Písal sa zoznam poškodených aj do druhej vlny, ale MF ešte
tieto prostriedky neposielalo.
-

p. poslanec Kiš Lukáš pripomienkoval, že do kontajnera v Papči obyvatelia hádžu aj
biologický odpad, ktorý tam hnije a rozmnožujú sa tam rôzne červy a zapácha. Preto
žiadal obecný úrad, aby vyzval občanov, aby si zakúpili vlastné smetné nádoby
a kontajner previesť do miestneho cintorína.

-

p poslankyňa Koniarová navrhla, aby sa prispelo OZ Papčanský klub na opravu
zvonice na ktorú im bol schválený príspevok z MAS MALOHONTU a to 5% zo
sumy 1 660,00 € čo predstavuje ich vlastný vklad. Ďalej sa informovala či sa nebude
čistiť zberná nádrž pri ich dome, nakoľko ak príde prívalová voda nebude stíhať
odtekať.

-

p. poslankyňa Hanulová pripomienkovala, že vstupné na akciu „Dedina ožíva“
ovplyvnilo účasť návštevníkov a do budúcna treba vymyslieť niečo iné buď formou
dobrovoľného vstupného, alebo by dvory poskytli sponzorský príspevok, aby sme
neprišli o návštevníkov akcie. Ďalej žiada obecný úrad, upozorniť občanov, aby si
svoje žumpy pravidelne vyvážali.

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 23.08.2010 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Lukáša Kiša
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 7 – 15

Uznesenie č. 18/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov Obce
Drienčany v novom volebnom období r. 2010 – 2014 v počte 5 /päť/.

Uznesenie č. 19/2010
Obecný zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
protest Okresnej prokuratúry, ktorým sa uznesenie č. 4/2009 zo dňa 1.03.2009 ruší.

Uznesenie č. 20/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
odmenu poslancom v novom volebnom období r. 2010 – 2014 v sume 20,00 € za jedno
zasadnutie a 10,00 € za mimoriadne zasadnutie OZ.
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Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie starostu na obdobie rokov 2010 – 2014 na 0,5 úväzok.

Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
obecný úrad, aby vyzval občanov Papče, aby si zakúpili vlastné smetné nádoby a následne
nechal verejný kontajner preložiť do miestneho cintorína.

Uznesenie č. 22/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
príspevok pre OZ Pápčanský klub na opravu zvonice a to sumou 5% zo sumy 1660,00 €,
ktorá im bola schválená z MAS MALOHONTU.

Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
obecný úrad vyzvať občanov, aby si svoje žumpy pravidelne vyvážali.

Overovatelia:
Mária Hanulová

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

Lukáš Kiš

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

