Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 20.06.2013.
Prítomní:

Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko Sendrej,
Peter Slimák

Neprítomní: 0
Pozvaní:

Mgr. Štefan Gabčan

Ďalší prítomní: Helena Péterová, hlavný kontrolór obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:

Vlasta Bartóková

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012
5. Záverečný účet obce – schválenie
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
7. Čerpanie rozpočtu
8. Rôzne
- žiadosť o odkúpenie pozemku Papča – JUDr. Eva Bornayová
- „Dedina ožíva“
9. Diskusia
10.Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných.
Navrhol doplnenie programu do bodu 8. Rôzne
1. Schválenie prijatia úveru
2. Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ
3. Oprava mostíka na náučnom chodníku

-
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Uznesenie č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.
Hlasovanie: za: 5 - Bc. Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová, Radko
Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012
5. Záverečný účet obce – schválenie
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
7. Čerpanie rozpočtu
8. Rôzne
- žiadosť o odkúpenie pozemku Papča – JUDr. Eva Bornayová
- „Dedina ožíva“
- schválenie prijatia úveru
- poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ
- oprava mostíka cez náučný chodník
9. Diskusia
10.Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský
Návrhová komisia:
Radko Sendrej, Peter Slimák
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Hlasovanie:
za: 5 - Bc. Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský, návrhovú komisiu
v zložení: Radko Sendrej, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

Hlasovanie:
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za: 5 - Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.04.2013 od č. 1/2013
po 9/2013 boli splnené.
Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 08.04.2013

K bodu č. 4 Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2012. Návrh bol zverejnený dňa 04.06.2013 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2012 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 2012 boli vo výške 50 625,83 € a výdavky vo výške 48 203,74 €.
Obec vykazuje prebytok hospodárenia a to vo výške 2 354,47 €, ktoré navrhuje použiť na
tvorbu rezervného fondu. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu Obce Drienčany za rok 2012 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2012.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2011 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 13/2013
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012

K bodu č. 5 Záverečný účet obce - schválenie
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2012
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.

- 4Taktiež schvaľujú použitie prebytku v sume 2 354,47 € 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 na tvorbu rezervného
fondu.
Návrh záverečného účtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 14/2013
OZ v Drienčanoch
a)schvaľuje

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad
b) schvaľuje
1.prebytok hospodárenia v sume 2 354,47 €, zistený 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 predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 2 354,47 €
Hlasovanie:

za: 5 - Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Kontrolórka obce Helena Péterová predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2013. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. Návrh plánu kontrolnej činnosti
tvorí prílohu tejto zápisnice
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
b) schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Hlasovanie:

za: 5 - Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Čerpanie rozpočtu
V tomto bode pracovníčka obce Soňa Giertliová oboznámila poslancov OZ o čerpaní
rozpočtu za obdobie od 01.01.2013 – 31.05.2013. Čerpanie príjmov spolu činí sumu
21 789,95 čo je 50,02 % plnenie. Výdavky v sume 16 365,04 € čo predstavuje 37,96 %
plnenie. Percentuálne plnenie sa pohybuje od 30 – 50 % čo je za toto obdobie vyhovujúce.
Prečerpané sú položky za požiarnu ochranu, kde sa kupovali súčiastky na údržbu požiarnej
techniky, ktoré boli potrebné na chod PO. Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne
pripomienky.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

-

5-

Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu

K bodu č. 8 Rôzne
1.) Majetkoprávne otázky
Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce v katastrálnom území Papča
Dňa 28.mája 2013 podala p. JUDr. Eva Bornayová, bytom Rimavská Sobota žiadosť
o odkúpenie pozemku a to: parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu,
parcelné číslo 105/1 o výmere 1762 m2, druh pozemku lesný pozemok, zapísanej na LV č.
300 v obci Drienčany, katastrálne územie Papča vedené správou katastra Rimavská Sobota,
patriaceho do vlastníctva Obce Drienčany. Čo sa týka pozemku, ktorý je vedený ako lesný
pozemok v súčasnosti sa na uvedenej parcele nenachádza lesný porast, nakoľko zrejme boli
v minulosti stromy vyklčované. Žiadateľka je vlastníčka susediaceho pozemku a preto má
záujem o odkúpenie pozemku, o ktorý sa bude riadne starať a obhospodarovať ho. Kúpnu
cena za predmetný pozemok navrhuje žiadateľka v sume 1,32 € za 1 m2. Poslanci so
žiadosťou o odpredaj pozemku súhlasia.
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2 v katastrálnom území Papča v zastavanom území
obce
b) schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení
neskorších predpisov
zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Papča
– parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2, na LV 300 pre JUDr. Evu
Bornayovú, Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej výlučného vlastníctva. Kúpna cena
1,32 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok obec nevie využiť, pretože je k nemu nedostatočný prístup.
Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
c) u k l a d á
Pracovníčke obce Sone Giertliovej
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: ihneď

Hlasovanie:
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za: 5 - Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

2) Kultúrno-spoločenské podujatie „Dedina ožíva“
Starosta obce Peter Švoňava oboznámil poslancov, že sa konalo pracovné stretnutie
s účastníkmi dvorov, ktorí sa toto roku zúčastnia na podujatí Dedina ožíva a rozdelil
poslancom úlohy, ktorí budú pomáhať pri zabezpečovaní akcie.
3) Schválenie prijatia úveru
Starosta obce Peter Švoňava oboznámil poslancov, že k projektu „Oddychové centrum Obce
Drienčany – Rozprávkový labyrint“ je potrebné, aby obce požiadala o preklenovací úver, aby
mohla prefinancovať prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka. Informoval, že úver nám poskytne len Prima banka, ktorá poskytuje úver pre obce do
500 obyvateľov s podmienkou, že obec presmeruje podielové dane na účet v ich banke.
V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka Obce Drienčany preverila
podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania s týmto výsledkom:
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka
47 125,83 €
60 % tvorí
28 275,49 €
25 % tvorí
11 781 ,45 €
Celková suma dlhu neprekročuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu úver vo výške 25 315,24 € schváliť.
Bude to preklenovací úver, ktorý bude refundovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka. Poslanci OZ súhlasia, aby obec požiada o preklenovací úver tesne pred
dokončením stavby a financie vyplatila stavebníkovi po odovzdaní a prevzatí stavby.
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
aby obec požiadala o preklenovací úver tesne pred dokončením stavby „Rozprávkový
labyrint“
Hlasovanie:

za: 5 - Bc Anita Koniarová, Miroslav Petrovský, Zita Tokárová,
Radko Sendrej, Peter Slimák
proti:
0
zdržal sa: 0

4) Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ
V tomto bode starosta obce požiadal poslancov o schválenie finančného príspevku vo výške
200,00 € pre OZ DHZ na reprezentačné účely. Poslanci sa zhodli na poskytnutí financií na
štartovné vo výške 100,- € a podľa hospodárenia obce sa môže vyčleniť vyššia suma koncom
roka.
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5) Oprava mostíka na náučnom chodníku
Starosta obce informoval, že voda poškodila mostík, ktorý vedie cez náučný chodník. Oprava
vyžaduje veľké náklady a preto požiadal poslanca M. Petrovského či by vedel pomôcť svojou
technikou pri oprave. Prisľúbil pomoc pokiaľ to bude možné vykonať jeho technikou.
K bodu č. 9 Diskusia
V tomto bode vystúpila p. Bartóková Vlasta, aby sa riešil vývoz TKO, nakoľko je veľký
poplatok za odvoz TKO. Starosta ju informoval, že zastupiteľstvo cenu za vývoz riešilo a na
konci roka sa navrhne iné riešenie, ktoré by malo znížiť náklady obyvateľov za vývoz TKO.

K bodu č. 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenie č. 10/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu 1. Otvorenie
Uznesenie č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutou zmenou.

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012
5. Záverečný účet obce – schválenie
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
7. Čerpanie rozpočtu
8. Rôzne
- žiadosť o odkúpenie pozemku Papča – JUDr. Eva Bornayová
- „Dedina ožíva“
- schválenie prijatia úveru
- poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ
- oprava mostíka cez náučný chodník
9. Diskusia
10.Záver

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 11/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013

K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľ zápisnice, voľba návrhovej komisie

-
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Zita Tokárová, Miroslav Petrovský, návrhovú komisiu
v zložení: Radko Sendrej, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 12/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013

K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 08.04.2013

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 13/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 4 Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012
OZ v Drienčanoch
a) berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

- 3Uznesenie č. 14/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 5 Záverečný účet obce - schválenie
OZ v Drienčanoch
a)schvaľuje

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad
b) schvaľuje
1.prebytok hospodárenia v sume 2 354,47 €, zistený 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 predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 2 354,47 €
V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 15/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
b) schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 16/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 7 Čerpanie rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu
V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

-
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Uznesenie č. 17/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 8 Rôzne
1.) Žiadosť o odkúpenie pozemku Papča – JUDr. Eva Bornayová
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) berie na vedomie
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – pozemku – parc. KN E č.
105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2 v katastrálnom území Papča v zastavanom území
obce
b) schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení
neskorších predpisov
zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Papča
– parc. KN E č.105/1 – lesný pozemok o výmere 1762 m2, na LV 300 pre JUDr. Evu
Bornayovú, Fučíkova 795/15, Rimavská Sobota do jej výlučného vlastníctva. Kúpna cena
1,32 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúca berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok obec nevie využiť, pretože je k nemu nedostatočný prístup.
Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
c) u k l a d á
Pracovníčke obce Sone Giertliovej
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: ihneď

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 18/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 8 Rôzne
3.) Schválenie prijatia úveru

-
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
aby obec požiadala o preklenovací úver tesne pred realizáciou stavby „Rozprávkový labirint“,
vo výške 25 315,24 €, s tým, že obec požiada Daňový úrad o presmerovanie podielových daní
na účet do Prima banky.

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 19/2013
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 20.06.2013
K bodu č. 8 Rôzne
4.) Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre OZ DHZ na štartovné.

V Drienčanoch 20.06.2013

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:

Zita Tokárová

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

Miroslav Petrovský

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

Peter Švoňava
starosta

