Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 29.12.2011 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. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
6. Poskytnutie finančných prostriedkov na zdravotné stredisko V. Blh
7. Zimná údržba miestnych komunikácií
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Záver

Ad. 1.
Starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámil ich s pripraveným
programom. Navrhol doplnenie programu a to schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2012.

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

Ad. 3.
Návrhová komisia: Igor Chromek a Anita Koniarová.

Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.09.2011 od č. 37/2011
po 46/2011 boli splnené a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa
17.11.2011 od č. 47/2011 do č. 48/2011 boli tiež splnené.
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Ad. 5.
Pracovníčka obce p. Soňa Giertliová oboznámila poslancov s návrhom programového
rozpočtu na roky 2012 – 2014. Kontrolórka obce p. Péterová prečítala odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu a odporučila zastupiteľstvu schváliť návrh
rozpočtu. Po prehodnotení jednotlivých položiek poslanci návrh rozpočtu jednohlasne
odsúhlasili. Odborné stanovisko a návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6.
Starosta obce Peter Švoňava informoval poslancov OZ, že v roku 1995 bola uzatvorená
zmluva o združení prostriedkov obcí za účelom prevádzkovania zdravotného strediska Veľký
Blh, na údržbu ZS a na prevádzkovanie potrebných úprav. Obce sa podieľali čiastkou 150,Sk na osobu podľa evidencie obyvateľov k 31.12.1994. Toho času je stav na účte 1 429,18 €.
Informoval, že obec Veľký Blh podala projekt na opravu zdravotného strediska nakoľko
zdravotné stredisko nespĺňa hygienické podmienky.
Na realizovanie projektu je potrebná spoluúčasť okolitých obcí, čo pre našu obec znamená, že
by sme mali prispieť na opravu budovy ZS čiastkou 753,00 €. Poslanci jednohlasne návrh
zamietli.

Ad.7.
Starosta obce informoval, že obec zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií v zimnom
období a preto oslovil p. Černáka, ktorý i po minulé roky vyhŕňal sneh na vlastnom traktore
za 15,00 € za jedno vyhŕňanie. Pán Černák súhlasil s údržbou ciest za sumu 20,00 € za jedno
vyhŕňamie, nakoľko stúpli prevádzkové náklady. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom
starostu.

Ad.8.
- kontrolórka obce p. Péterová Helena prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2012. Poslanci jednohlasne odsúhlasili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.
Plán tvorí prílohu tejto zápisnice.
- poslankyňa Bc. Koniarová Anita, konštatovala, že sa jej nepáčilo organizovanie
spoločenského podujatia „Vôňa Vianoc“. Starosta navrhol, že je potrebné zúčastňovať
sa vopred dohodnutých stretnutí, kde sa konkrétne rozdelia úlohy. V budúcnosti je
potrebné, aby sa pri zabezpečovaní zúčastňovali všetci poslanci.
- starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch. Boli podané tri projekty:
1. Environmentálny fond program obnovy dediny 2012 na dokončenie
rozprávkového javiska – žiadané náklady 3 500,00 €.
2. BBSK – poslanecké dotácie na kultúrno-spolkočenské podujatie Dedina ožíva –
žiadané náklady 2 050,00 €.
3. MAS MALOHONT - Oddychové centrum obce – Labyrint – žiadané náklady
35 756,00 €

-
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Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ. Taktiež poďakoval
poslancom za celoročnú spoluprácu a poprial všetko dobré do nového roka.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Miroslav Petrovský

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

Zita Tokárová

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 29.12.2011 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 49/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Miroslava Petrovského a Zitu Tokárovú.

Uznesenie č. 50/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anita Koniarová a Igor Chromek.

Uznesenie č. 51/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

kontrolu uznesení od č. 37/2011 do č. 48/2011.

Uznesenie č. 52/2011
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.

Uznesenie č. 53/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014.

Uznesenie č. 54/2011
OZ v Drienčanoch
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na opravu zdravotného strediska Veľký Blh.

Uznesenie č. 55/2011
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.
Overovatelia: Miroslav Petrovský
Zita Tokárová

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

Peter Švoňava
starosta obce

