Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 24.03.2011 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Zloženie sľubu poslanca R. Sendreja
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie rozpočtu, programového rozpočtu a stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu
7. Správa o následnej finančnej kontrole
8. Schválenie kronikárky obce
9. Návrh komisie verejného záujmu a schválenie členov navrhnutej
komisie
10.Prenájom pôdy
11.Schválenie uznesenia
12. Rôzne
- informatívna správa o plnení uznesení za rok 2010
- prípravný výbor na „Dedina ožíva“
13.Diskusia
14.Záver

Ad. 1.
Starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným
programom.

Ad. 2.
Zloženie sľubu poslanca Radka Sendreja.
Nakoľko p. Sendrej Radko na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 07.01.2011 bol PN starosta
obce prečítal p. Sendrejovi sľub poslanca. Poslanec sľub svojim podpisom potvrdil a prevzal
si osvedčenie o zvolení za poslanca obce.

Ad. 3
Za zapisovateľku zápisnice p. starosta navrhol
zápisnice p. Radka Sendreja a p. Zitu Tokárovú.

p. Soňu Giertliovú a za overovateľov

-
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Ad. 4.
Návrhová komisia: Bc. Anita Koniarová a p. Miroslav Petrovský.

Ad. 5.
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva konaného dňa 07.01.2011 od č. 1/2011
po č. 6/2011 boli splnené.

Ad. 6.
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ p. Giertliová pracovníčka obce predložila poslancom návrh
rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2011-2013. Návrh bol vyvesený na informačnej
tabuli 15 dní a to od 10.01.2011 do 25.01.2011.
Kontrolórka obce p. Péterová Helena prečítala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci rozpočet a programový rozpočet na roky 2011 – 2013 schválili s počtom hlasov:
5 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania, 0 nehlasoval.

Ad. 7.
Kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2010.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad.8.
Starosta obce p. Švoňava Peter informoval poslancov, že doterajšia kronikárka obce p. Mgr.
Oľga Prasličková sa vzdala funkcie zo zdravotných dôvodov. Po oslovení viacerých občanov
starosta obce navrhol za kronikárku obce p. Mgr. Tatianu Krešneovú, ktorá je ochotná viesť
kroniku obce. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
Ad.9.
Starosta obce p. Švoňava Peter informoval poslancov že v obci musí byť zriadená komisia
verejného záujmu a to podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov. Za predsedu komisie verejného záujmu navrhol p.
Miroslava Petrovského a za členov: Zitu Tokárovú a Radka Sendreja.
Poslanci súhlasili, že predsedom komisie verejného záujmu sa stáva p. Miroslav Petrovský
a to s počtom hlasov:
4 za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania, 0 nehlasoval.
Za členku komisie Zitu Tokárovú s počtom hlasov:
4 za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania, 0 nehlasoval.
Za člena Radka Sendreja s počtom hlasov:
4 za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania, 0 nehlasoval.
p. poslanec Igor Chromek predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia
navrhol za členov komisie verejného poriadku a životného prostredia: p. Lukáša Kiša a p.
Jána Bačíka.
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
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Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec disponuje pôdou v katastri obce Drienčany
a Papča, kde vlastníkom je obec Drienčany a je potrebné túto pôdu prenajať subjektom, ktoré
pôdu obhospodarujú a majú záujem o prenajatie pôdy. Navrhol uvedenú pôdu prenajať firme
AGRODRUŽSTVO Drienčany, alebo AGROTRADE Padarovce podľa dohody s konateľmi
uvedených firiem, s tým, že pôda sa prenajme po prerokovaní OZ podľa vyššej sumy za
prenájom. Konatelia firiem budú vyzvaní, na predloženie ponuky. Starosta obce navrhol, aby
bola obecná pôda prenajatá firme, ktorá ponúkne výhodnejšie podmienky za prenájom.
Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce, s tým, že poslancom OZ po
predložení ponuky odsúhlasí prenájom pôdy konkrétnej osobe.
Ad. 11.
Rôzne
- kontrolórka obce p. Péterová Helena informovala poslancov o plnení uznesení za rok
2010
- prípravný výbor na dni obce „Dedina ožíva“ sa dohodne na I. stretnutí 06.04.2011. Do
vtedy p. pracovníčka pošle do každej domácnosti pozvánku na toto stretnutie.
- poslankyňa Bc. Anita Koniarová – žiadala od p. kontrolórky obce plán činnosti na I.
štvrťrok 2011. p. kontrolórka Helena Péterová informovala poslancov s plánom práce
na I. štvrťrok 2011. Taktiež žiadala p. kontrolórku, aby prekontrolovala nájomnú
zmluvu, ktorú bývalá p. starostka obce Viera Gregorčoková uzavrela s cirkvou.
- poslankyňa Bc. Anita Koniarová informovala poslancov o napísaných a podaných
projektoch pre obec a taktiež aj o ďalších plánovaných projektoch, ktoré tvoria
prílohu tejto zápisnice.
- p. Hanulová Mária - predsedkyňa klubu dôchodcov pozvala poslancov na generačné
stretnutie (starí rodičia – deti – vnúčatá – pravnúčatá), ktoré sa uskutoční dňa 1 apríla
2011 v KD v Drienčanoch.
- starosta obce p. Švoňava Peter navrhol jednorazový príspevok pre klub dôchodcov vo
výške 50,- €. Poslanci s návrhom starostu jednohlasne súhlasili.
- starosta obce informoval poslancov, že bol vypracovaný nový požiarny štatút obce,
ktorý vypracoval technik PO a BOZP Ladislav Matheides.
- starosta obce p. Švoňava Peter predložil poslancom návrh na vybudovanie
bioelektrárne, s tým že sa zvolá verejný hovor na ktorom bude odprezentovaná
výstavba a výhody elektrárne a taktiež žiadal poslancov, aby navrhli nejaké podnety
na zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce.
- starosta obce informoval, že dňa 09.04.2011 sa uskutoční Deň Zeme a vyzval všetkých
poslancov, aby sa brigády zúčastnili a taktiež oslovili ostatných občanov obce.
- Mgr. Krešneová - požiadala starostu obce, aby upozornil majiteľov pozemkov na ich
pravidelné čistenie a navrhla že na podujatie prednes slovenskej rozprávky vie
zabezpečiť besedu s p. Gabrielou Futovou.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Radko Sendrej
Zita Tokárová

............................
............................
Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 24.03.2011 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 7/2011
OZ v Drienčanoch
konštatuje
zvolený poslanec Radko Sendrej zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v Drienčanoch

Uznesenie č. 8/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Zitu Tokárovú a Radka Sendreja

Uznesenie č. 9/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anita Koniarová a Miroslav Petrovský

Uznesenie č. 10/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 1 - 6

Uznesenie č. 11/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Uznesenie č. 12/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
rozpočet obce na roky 2011- 2013 a programový rozpočet na roky 2011-2013

Uznesenie č. 13/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010
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Uznesenie č. 14/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
za kronikárku obce Mgr. Tatianu Krešneovú

Uznesenie č. 15/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
návrh na zriadenie komisie verejného záujmu

Uznesenie č. 16/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
komisiu verejného záujmu v zložení – predseda - Miroslav Petrovský
- členovia Radko Sendrej a Zita Tokárová

Uznesenie č. 17/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
členov komisie verejného poriadku a životného prostredia:
Lukáša Kiša a Jána Bačíka

Uznesenie č. 18/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
požiarny štatút obce

Uznesenie č. 19/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
návrh starostu obce o prenájme obecných pozemkov v katastrálnom území Drienčany a Papča
firme AGROTRADE Padarovce, alebo AGRODRUŽSTVU Drienčany
žiada
starostu obce vyzvať firmy, aby vypracovali ponuky na prenájom pôdy

Uznesenie č. 20/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení za rok 2010
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Uznesenie č. 21/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
plán práce kontrolórky obce Heleny Péterovej na I. štvrťrok 2011

Uznesenie č. 22/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
limit v pokladni v mesiacoch marec, apríl a máj na 660,00 €, ktoré bolo schválené uznesením
č. 21/2008.

Uznesenie č. 23/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
úpravu rozpočtu do výšky 170 € ročne na jednej položke, ktoré bolo schválené uznesením č.
9/2008

Uznesenie č. 24/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
návrh uznesení 7 – 24 zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.03.2011

Overovatelia: Radko Sendrej
Zita Tokárová

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

Peter Švoňava
starosta obce

