Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 29.06.2011 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010
6. Schválenie platu starostu obce
7. Odpredaj kontajnera
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Záver
Ad. 1.
Starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámil ich s pripraveným
programom.

Ad. 2
Za zapisovateľku zápisnice p. starosta navrhol p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Miroslava Petrovského a Radka Sendreja.

Ad. 3.
Návrhová komisia: Bc. Anita Koniarová a p. Igora Chromeka.

Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.03.2011 od č. 7/2011 po
č. 24/2011 boli splnené a z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.05.2011 č.
25/2011 a 26/2011 boli splnené.

Ad. 5.
Poslancom OZ bol predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2010. P. Kontrolórka obce
prečítala stanovisko k návrhu záverečného účtu a objasnila určité položky. Poslanci návrh
záverečného účtu obce za rok 2010 schválili bez výhrad s počtom hlasov:
5 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania, 0 nehlasoval.

-2Návrh záverečného účtu a odborné stanovisko kontrolórky obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6.
01.06.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
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1,49-násobok,
1,65-násobok,
1,98 -násobok,
2,17-násobok,
2,34-násobok,
2,53-násobok,
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3,19-násobok,
3,58-násobok.

- Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat
v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie.
- Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.
Starosta obce navrhol zvýšenie platu o 10 %.
Poslanci schválili zvýšenie platu o 10 %. Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad.7.
Starosta obce p. Švoňava Peter navrhol odpredaj objemového kontajnera, ktorý sa už v obci
nepoužíva. Poslanci odpredaj kontajnera jednohlasne odsúhlasili.
Ad.8.
-

-

poslankyňa Bc. Anita Koniarová konštatovala, že obec dostala žiadosť
o prešetrenie stavu veci od p. Antona Ľuptáka na ktorú nebola zaslaná
odpoveď. Ďalej konštatovala, že na stretnutiach, ktoré organizuje obec sa
neprekladajú prezenčné listiny.
p. kontrolórka obce Helena Péterová predniesla poslancom plán práce na II.
polrok 2011

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Miroslav Petrovský
Radko Sendrej

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

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 29.06.2011 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 27/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Miroslava Petrovského a Radka Sendreja

Uznesenie č. 28/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anita Koniarová a Igor Chromek

Uznesenie č. 29/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení od č. 7/2011 do č. 27/2011

Uznesenie č. 30/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010

Uznesenie č. 31/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
návrh záverečného účtu obce za rok 2010 bez výhrad

Uznesenie č. 32/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
plat starostu obce Drienčany Petrovi Švoňavovi s účinnosťou od 01.06.2011
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume 573,00 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
zvýšený o 10 %
výslednú sumu platu starostu obce - 631,00 €.
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Uznesenie č. 33/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
odpredaj objemového kontajnera

Uznesenie č. 34/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
plán práce kontrolórky obce na II. polrok 2011

Uznesenie č. 35/2011
OZ v Drienčanoch
žiada
starostu obce o vypracovanie stanoviska k žiadosti A. Ľuptáka o prešetrenie stavu veci
a následné zaslanie odpovede.

Uznesenie č. 36/2011
OZ v Drienčanoch
žiada
pracovníčku obce o predkladania prezenčných listín na stretnutia, ktoré organizuje obec.

Overovatelia: Miroslav Petrovský
Radko Sendrej

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

Peter Švoňava
starosta obce

