Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 26.03.2012 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Deň Zeme
Spoločenské podujatia /Deň Matiek, Vatra, Deň Detí, Dedina ožíva/
Rôzne
Diskusia
Záver

Ad. 1.
Starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámil ich s pripraveným
programom. Navrhol doplnenie programu a to o body:
1. Informatívna správa o plnení uznesení OZ za rok 2011
2. Správa kontrolnej činnosti za rok 2011
3. Informácia o zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a určenie platu starostu obce.
Ad. 2
Za zapisovateľku zápisnice p. starosta navrhol p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Igora Chromeka a Bc. Anitu Koniarovú

Ad. 3.
Návrhová komisia: Miroslav Petrovský a Radko Sendrej
Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2011 od č. 49/2011
po 55/2011 boli splnené.

-
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Ad. 5.
V nedeľu 22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme. Pri tejto príleţitosti,
by sme chceli, aby sa aj naša obec zúčastnila dobrovoľníckej akcie, ktorú by sme uskutočnili
21. apríla 2012 zo začiatkom 8,00 hod. Týmto by sme očistili Zem o odpadky v našom
katastrálnom území. Zaregistrovali sme sa na stránke www.denzeme.sk a dostaneme plastové
vrecia a rukavice, ktoré si môţeme prebrať na OÚ ŢP Rimavská Sobota. Obec zabezpečí
guláš pre účastníkov a starosta obce zabezpečí odvoz odpadu. Poslankyňa Bc. Anita
Koniarová urobí plagát a letáky do kaţdej domácnosti.
Ad. 6.
Starosta obce Peter Švoňava oboznámil poslancov OZ o navrhovanom pláne akcií na I. polrok
2012 nasledovne:
1. Vatra, ktorá by sa konala 11. mája 2012
2. Deň matiek, ktorý by sa konal 13.05.2012 o 15,00 hod.
3. Deň detí - 02.06.2012
4. „Dedina oţíva“ – 21.07.2012
Poslanci súhlasili s navrhnutým plánom a navrhli osloviť p. farára Mgr. Štefana Gabčana
a poţiadať ho o pomoc pri nacvičení programu na Deň matiek.
Deň detí uskutočniť v doline a navrhli ešte stretnutie na 25. mája 2012 o 18,00 hod., kde by sa
pripravili súťaţe pre detí a organizačné pokyny. Taktieţ navrhli, aby sa zabezpečil prípravný
výbor na akciu „Dedina oţíva“ s tým, ţe prvé stretnutie sa uskutoční 13. apríla 2012 o 17,00
hod.
Ad.7.
Tento bod bol doplnený o:
1. Informatívnu správu o plnení uznesení OZ za rok 2011, kde kontrolórka obce p.
Péterová prečítala správu o plnení uznesení OZ. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
2. Správu kontrolnej činnosti za rok 2011. Taktieţ p. Péterová, kontrolórka obce prečítala
správu o kontrolnej činnosti obce za rok 2011. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
3. Informáciu o zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve. V tomto bode pracovníčka obce Soňa Giertliová informovala
poslancov, ţe je potrebné opätovne raz ročne prerokovať plat starostu a to po
zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva za rok
2011 Štatistickým úrad SR. Túto mzdu zverejnil ŠU SR dňa 6. marca 2012 a suma
činí 786,00 €. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov môţe plat určený podľa § 3 ods. 1 zvýšiť aţ o 70 %. Poslanci
navrhli zvýšenie o 10% tak ako mal aj v roku 2011, čiţe konečnú sumu platu starostu
obce podľa § 3 ods.1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. určuje na 646,00 €.
Ad.8.
- p. poslankyňa Koniarová Anita informovala, ţe 27.03.2012 sa doţíva náš spoluobčan
Ján Lukáč 99 rokov. Pri tejto príleţitosti navrhla, aby zástupcovia obce navštívili
a zablahoţelali menovanému k jeho sviatku.
- Bartóková Vlasta sa informovala, či sa bude robiť nejaká výstavby rodinných domov,
či obec nemá pozemky, ktoré by odpredala na stavebné účely, nakoľko naša obec je
dosť malá s malým počtom obyvateľov.

-
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Starosta obce informoval, ţe aj on uvaţoval o nájomných bytoch, ale obec nemá
vhodné pozemky na tieto účely.
-

-

Krešneová Tatiana Mgr. sa sťaţovala na voľne sa pohybujúce psi na verejných
priestranstvách tak isto aj na výkaly, ktoré tieto psi spôsobujú. Ďalej sa sťaţovala na
zanedbané pozemky, ktoré narúšajú vzhľad obce. Poslanci navrhli, aby zasadla
komisia verejného poriadku a ŢP a daný problém riešili spolu so starostom obce.
Koniarová Anita informovala, ţe nám bola poskytnutá dotácie z POD na dokončenie
javiska

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

Overovatelia:

Igor Chromek

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

Bc. Anita Koniarová

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 26.03.2012 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 1/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

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

Uznesenie č. 2/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zloţení: Miroslav Petrovský a Radko Sendrej

Uznesenie č. 3/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

kontrolu uznesení od č. 49/2012 do č. 55/2012.

Uznesenie č. 4/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

správu kontrolórky obce o plnení uznesení OZ za rok 2011

Uznesenie č. 5/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

správu kontrolnej činnosti za rok 2011

Uznesenie č. 6/2012
OZ v Drienčanoch
konštatuje
ţe priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2011 bola v sume
786,00 €

Uznesenie č. 7/2012
OZ v Drienčanoch
určuje
mesačný plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 586,00 €
s účinnosťou od 01.01.2012
zvyšuje
plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona o 10% s tým, ţe mesačný plat starostu je 646,00 € s účinnosťou
od 01.01.2012

-

2-

Uznesenie č. 8/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu o uskutočnení dobrovoľníckej akcie pri príleţitosti DŇA ZEME, ktorý sa bude
konať 21.04.2012 zo začiatkom o 8,00 hod.

Uznesenie č. 9/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

navrhovaný plán akcií na 1. polrok 2012 nasledovne:
1. Vatra - 11. 05. 2012
2. Deň matiek - 13.05.2012 o 15,00 hod.
3. Deň detí - 02.06.2012
4. „Dedina oţíva“ – 21.07.2012

Uznesenie č. 10/2012
OZ v Drienčanoch
žiada

starostu obce, aby vybavil auto na odvoz odpadu z dobrovoľníckej akcie Dňa Zeme do konca
týţdňa čiţe do 30.03.2012.

Uznesenie č. 11/2012
OZ v Drienčanoch
žiada

komisiu verejného poriadku a ŢP osloviť majiteľov psov, aby svoje psi nevenčili na
verejných priestranstvách.
Overovatelia: Igor Chromek
Bc. Anita Koniarová

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

Peter Švoňava
starosta obce

