Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 27.06.2012 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
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
Záverečný účet obce – schválenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Čerpanie a úprava rozpočtu
Rôzne
- žiadosť o odkúpenie cesty – MUDr. Igor Hajdúk
- „Dedina ožíva“
10.Diskusia
11.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, Zita Tokárová
Ad. 4.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.03.2012 od č. 1/2012
po 11/2012 boli splnené.
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Ad. 5.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová. Návrh záverečného účtu Obce Drienčany za rok 2011 bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Celkové príjmy obce za rok 2011 boli vo výške 50 631,00 € a výdavky vo výške 51 323,00 €.
Obec vykazuje schodok hospodárenia a to vo výške 692,00 €, ktoré navrhuje vysporiadať zo
zostatku na účte z minulého roku. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Drienčany za rok 2011 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok
2011. Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2011 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Ad. 6.
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2011
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad. Taktiež
schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 692,00 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov zo zostatkov na BÚ
z minulého roku 2010.
Návrh záverečného účtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad.7.
Kontrolórka obce p. Péterová Helena oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva
s plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012. Plán kontrolnej činnosti obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad.8.
Pracovníčka obce p. Soňa Giertliová oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu za I. polrok
2012. Celkové príjmy od 01.01.2012 do 27.06.2012 sú v sume 20 681,16 € čo je 47,54 %
plnenia a výdavky v sume 19 203,83 € čo je 44,27 % plnenia. Ďalej žiadala poslancov
o zmenu rozpočtu a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to v celkovej sume – výdavky 203,00
€ medzi položkami.
Poslanci obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu berú na vedomie a schvaľujú návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012.
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Ad. 9 – Rôzne
- v tomto bode starosta obce predniesol žiadosť MUDr. Igora Hajdúka a PhDr. Viery
Hajdúkovej, PhD. o odkúpenie cesty, ktorá sa nachádza medzi parcelami č. 20 a 25
v katastrálnom území obce Papča, ktorá roky neslúži ako prístupová cesta na blízke
polia. Informoval, že uvedená cesta nie je majetkom obce a patrí pozemkovému
fondu. Podľa zistených skutočností preto obec nemôže odpredať uvedenú cestu.
- ďalej starosta informoval o prípravách akcie „Dedina ožíva“. Prihlásených je 18
dvorov a to: MAS MALOHONT, Obec Kraskovo, Striežovský dvor, Teplovršský
dvor, dvoru u Tokárov, Čokoládové kráľovstvo, Dražický dvor, U Michalkov,
Medový dvor, Obec Čerenčany, Nižný Skálnik, Lehotský dvor, Slizštiansky dvor,
dvor u Hodky, u Tonky, u Smoleňákov, Lukovišský dvor a Blžský dvor. Bude
vybavený autobus odchod z Rimavskej Soboty o 10,05 hod. a odchod z Drienčan o
15,35 hod. GMOS bude mať na starosti faru a okolie fary pod názvom Tajomstvo
Dobšinského fary, ktoré bude zamerané na hravé tvorivé dielne pre deti, maľovanie na
tvár, čítanie rozprávok, veštiareň a papierové práce pre deti. Poslankyňa Koniarová
Anita informovala, že oslovili Lesy SR, ktoré by boli na priestranstve pri slnečných
hodinách a mali by rôzne súťaže ako je pílenie dreva, streľba a iné. Potrebné je
upozorniť našich občanov, aby rodinný príslušníci, ktorí sa chcú dostať do dediny
v deň akcie, aby prišli do dediny do 09,00 hod. Požiadal ženy, aby upravili
priestranstvo pred pódium – nasadenie kvetín a posiatie trávy.
Ad. 10.
- Bartóková Vlasta žiadala starostu, aby dal ponaprávať šindle na čakárni a informovala
sa, čo sa bude robiť so smrekmi, ktoré sa vypílili v cintoríne.
Starosta obce – smreky budú popílené na dosky a odložené na povale skladu.

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 27.06.2012 na Obecnom úrade v Drienčanoch

Uznesenie č. 12/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

za zapisovateľku Soňu Giertliová, za overovateľov Miroslava Petrovského a Radka Sendreja

Uznesenie č. 13/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anita Koniarová a Zita Tokárová

Uznesenie č. 14/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

kontrolu uznesení od č. 1/2012 do č. 11/2012.

Uznesenie č. 15/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011

Uznesenie č. 16/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

Uznesenie č. 17/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje
vysporiadanie schodku v sume 692,00 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov zo zostatkov na BÚ z minulého
roku 2010.

Uznesenie č. 18/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012
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Uznesenie č. 19/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012

Uznesenie č. 20/2012
OZ v Drienčanoch
schvaľuje

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 to presunom rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky a to v celkovej sume – výdavky 203,00 € medzi položkami.

Uznesenie č. 21/2012
OZ v Drienčanoch
rozhodlo,

že nie je možné odpredať pozemok – cestu na žiadosť MUDr. Igora Hajdúka a Viery
Hajdúkovej, PhD z dôvodu, že pozemok - cesta nie je majetkom obce.

Uznesenie č. 22/2012
OZ v Drienčanoch
berie na vedomie

informáciu starostu obce o prípravách akcie “Dedina ožíva.
Overovatelia: Miroslav Petrovský
Radko Sendrej

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

Peter Švoňava
starosta obce

