Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 21.09.2011 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. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2011
6. Výstavba BIO –elektrárne
7. Prestavba KD
8. Výrub drevín v k.ú. Papča
9. Prednes rozprávky
10.Rôzne
- projekt z rozprávky do rozprávky
- prenájom cirkevných pozemkov
11.Diskusia
12.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. Bc. Anitu Koniarovú a Igora Chromeka.

Ad. 3.
Návrhová komisia: Zita Tokárová a Radko Sendrej.

Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2011 od č. 27/2011
po 36/2011 boli splnené.

-
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Ad. 5.
Pracovníčka obce p. Soňa Giertliová oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu za I. polrok
2011. Percento plnenia sa pohybuje okolo 40 – 50 % čo ja za I. polrok 2010 vyhovujúce.
Kontrolórka obce p. Péterová Helena doplnila pracovníčku obce a oboznámila poslancov s
celkovými príjmami a výdavkami obce za I. polrok 2011, a to prijmi sú 21 965 € čo činí
48,18 % plnenie a výdaje 19 545 € - 42,96 % plnenie.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6.
Starosta obce vytkol poslancom, že sa nezúčastnili verejného hovoru, ktorý sa konal
16.09.2011 v KD Drienčany. Informoval, že verejný hovor sa týkal výstavby BIO elektrárne,
ktorá by priniesla 2 – 3 pracovné miesta pre obyvateľov našej obce, ale je nutný odpredaj
pozemku pod touto stavbou. Jedná sa o pozemok, ktorý je v užívaní firmou
AGRODRUŽSTVO Drienčany. Pozemok by bol odpredaný za cenu podľa bonity pôdy.
Získané finančné prostriedky by boli použité pri spolufinancovaní projektov potrebných pre
obec. Odpadovým teplom s uvedenej elektrárne by sa dali vykurovať rôzne objekty v obci,
alebo by mohlo byť využité na podnikateľský zámer. Taktiež by boli zazmluvnení miestny
pestovatelia poľnohospodárskych plodín na dodávanie biomasy na 15 rokov. Na verejnom
hovore občania žiadali starostu obce, aby firma, ktorá bude realizovať stavbu prišli
odprezentovať svoj zámer nakoľko občania nevedia čo to prinesie pre obec. Poslanci súhlasili
s názorom občanov a žiadali starostu obce, aby zabezpečil prezentáciu firmy a zistil
vlastnícke vzťahy – nájomnú zmluvu pozemku na ktorom by stavba stála.

Ad.7.
Taktiež verejný hovor sa týkal aj prestavby kultúrneho domu. Žiadal občanov, aby vyjadrili
svoj názor na prestavbu KD nakoľko sa KD skráti o verejné zariadenia, ktoré boli
podmienkou projektu rekonštrukcie KD. Oboznámil občanov s prácami, ktoré sa majú
vykonať pri rekonštrukcii ako aj so spolufinancovaním 5 % z celkových nákladov s tým, že
obec si bude musieť na prefinancovanie zobrať úver. Občanom sa práce, ktoré sa vykonajú pri
rekonštrukcii nepáčia, nakoľko sa malo uvažovať najprv s opravou strechy. No keďže je už
projekt schválený je škoda nevyužiť finančné prostriedky. Poslanci súhlasili s návrhom
občanov a s podpísaním zmluvy s PPA.
Ad.8.
Starosta obce informoval poslancov, že v k.ú Papča obec vlastní pozemky na ktorých by sa
mohol uskutočniť výrub drevín a tým by sa získali tiež finančné prostriedky pre obec.
Poslanci po uvážení žiadali starostu obce, aby urobil prieskum najvýhodnejšieho riešenia
výrubu drevín v k.ú Papča.
Ad. 9.
Starosta obce informoval poslancov, že 19. a 20. októbra 2011 a bude konať VIII. ročník
regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky a VI. ročník celoslovenskej súťaže
v prednese slovenskej rozprávky. Žiadal poslancov, aby sa akcie zúčastnili a pomohli
zabezpečiť túto akciu.

-
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Ad. 10.
- Starosta obce informoval poslancov o projekte z rozprávky do rozprávky pri fare P.E.
Dobšinského. Je možné získať finančné prostriedky na úpravu okolia fary a to,
s vybudovaním chodníkov a lavičiek. Nakoľko sa jedná o pozemky cirkvi navrhol
prenájom pozemkov. Po rozhovore s miestnym farárom Mgr. Štefanom Gabčanom
cirkev súhlasí s dlhodobým prenájmom týchto pozemkov. Taktiež poslanci súhlasili
s prenájmom pozemkov.
-

Hanulová Mária vytkla starostovi obce, že je neupravené okolie fary a že si robíme zlú
vizitku u návštevníkov našej obce.

-

Starosta obce ďalej informoval, že sme dostali pozvánku do Slavošoviec dňa 24.09.2011
na turistický prechod technickou pamiatkou Tunel pod Homôlkou. Už pred zasadnutím
oslovil poslancov, ktorí sa môžu zúčastniť prechodu nakoľko bolo treba nahlásiť účasť
do 20.09.2011. Turistického prechodu sa zúčastnia starosta obce a poslanec Radko
Sendrej s manželkou.

-

Starosta obce informoval, že Milan Koniar si podal žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku vo výmere 600 m2 a jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza na bývalej stojanke
JRD Drienčany.
Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku po zistení vlastníckych vzťahov – nájomná
zmluva.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia: Bc. Anita Koniarová
Igor Chromek

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 21.09.2011 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 37/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Bc. Anitu Koniarovú a Igora Chromeka.

Uznesenie č. 38/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Zita Tokárová, Radko Sendrej.

Uznesenie č. 39/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

kontrolu uznesení od č. 27/2011 do č. 36/2011.

Uznesenie č. 40/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

čerpanie rozpočtu za I. polrok 2011.

Uznesenie č. 41/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o výstavbe BIO elektrárne
žiada

starostu obce o zabezpečenie prezentácie firmy a o zistenie vlastníckych vzťahov – nájomná
zmluva.

Uznesenie č. 42/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
na základe rozhodnutia občanov z verejného hovoru podpísanie zmluvy z PPA týkajúcej sa
rekonštrukcie kultúrneho domu na DOM Z ROZPRÁVKOU.
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Uznesenie č. 43/2011
OZ v Drienčanoch
žiada

starostu obce urobiť prieskum najvýhodnejšieho riešenia výrubu drevín v k.ú. Papča.

Uznesenie č. 44/2011
OZ v Drienčanoch
súhlasí

s prenájmom cirkevných pozemkov na dobu minimálne 6 rokov.

Uznesenie č. 45/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

odpredaj pozemku Milanovi Koniarovi vo výmere 600 m2 po zistení vlastníckych vzťahov.

Uznesenie č. 46/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o konaní VIII. ročníka regionálnej a VI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese
slovenskej rozprávky, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. októbra 2011.

Overovatelia: Bc. Anita Koniarová
Igor Chromek

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

Peter Švoňava
starosta obce

