Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 18.11.2010 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

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

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
VZN na rok 2011
Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2010
Inventarizácia
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 Hanulovú a Petra Švoňavu.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva konaného dňa 23.08.2010 od č. 16/2010 po č.
23/2010 boli splnené a uznesenia s mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 15.10.2010 a 21.10.2010 od č. 24/2010 do 27/2010 splnené a plnia sa
priebežne.

Ad. 4.
V tomto bode boli prejednané VZN na rok 2011. Nakoľko náklady na vývoz TKO
k 30.10.2010 sú 3 302,- €, ešte treba zaplatiť za tri mesiace okolo 800,- € a príjem od
občanov za vývoz TKO činí 2 120,- € poslanci navrhli zvýšenie poplatku za vývoz TKO na
15,- € na osobu a domy slúžiace ako víkendové 25,00 €. Tento návrh bude vyložený na
informačnej tabuli 15 dní.
Ad. 5.
p. Giertliová pracovníčka obce informovala o čerpaní rozpočtu za tretí štvrťrok 2010.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne
pripomienky.

-2-

Ad. 6.
Inventarizácia obecného majetku sa vykonáva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe príkazu na uskutočnenie inventarizácie vydaného 30.10.2010 inventarizácia
majetku a záväzkov sa vykoná k 30.11.2010. Na vykonanie inventarizácie starostka obce
ustanovuje inventarizačnú komisiu v zložení Mária Hanulová – predseda, členovia Peter
Švoňava a Soňa Giertliová. Skutočný stav majetku obce zisti inventarizačná komisia fyzickou
inventúrou. Zistené skutočnosti sa zachytia v inventúrnych súpisoch.
p. poslankyňa Mária Koniarová navrhla, aby sa vykonala aj dokladová inventúra
k 31.12.2010 a to v zložení predseda Mária Hanulová a členovia Mária Koniarová a Soňa
Giertliová.
Ad. 7.
Starostka obce informovala poslancov o pripravovanej akcii „Vôňa Vianoc“, ktorá sa
uskutoční 03.12.2010 o 18.00 hod. Súťažiť sa bude v zručnosti papierového pletenia
a gorálkovanie a ako je to už zvykom aj o najlepší zákusok. V tomto roku by sme chceli
netradične, aby sa zapojili aj obce, SEV Drieňok a OZ a to tým, že donesú studenú misu
s ktorou budú súťažiť o cenu starostky. Na spríjemnenie a spestrenie večera zabezpečíme
kultúrny program a to Lieskovček z Rimavskej Soboty.
p. poslankyne p. Hanulová a Koniarová pripomienkovali, že je potrebné obmedziť počet
pozvaných a taktiež do súťaže zaradiť iba tradičné vianočné zákusky.
Ďalej informovala, že 19.11. 2010 bude rok na Gemeri v Slavošovciach a vyzvala poslancov,
aby sa zúčastnili tejto akcii.
p. poslankyňa Koniarová žiadala, aby sa vyzvala firma AGRODRUŽSTVO na zaplatenie
dane z nehnuteľností, s tým, že ak do 15.12.2010 nezaplatí bude podané na exekučné konanie
a budú počítané penále.

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

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia: Mária Hanulová
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.11.2010 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 28/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 29/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 16 – 27.

Uznesenie č. 30/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu za tretí štvrťrok 2010.

Uznesenie č. 31/2010
Obecný zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení predseda: Mária
Hanulová členovia Peter Švoňava a Soňa Giertliová a komisiu na vykonanie dokladovej
inventarizácie v zložení predseda Mária Hanulová členovia Mária Koniarová a Soňa
Giertliová.

Uznesenie č. 32/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
starostku obce, aby vyzvala firmu AGRODRUŽSTVO Španie Pole so sídlom v Drienčanoch
na zaplatenie dane z nehnuteľností, s tým, že ak do 15.12.2010 nezaplatí bude podané na
exekučné konanie.
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Uznesenie č. 33/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o konaní akcie „Vôňa Vianoc“, s pripomienkou že je potrebné obmedziť počet
pozvaných a do súťaže zaradiť len tradičné vianočné pečivo.

Overovatelia:
Mária Hanulová

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

