Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 11.07.2018
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová
Neprítomní:

Lukáš Kiš, Helena Péterová – kontrolórka obce - ospravedlnený

Ďalší prítomní:

Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola uznesení
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na roky 2018-2022
5. Určenie počtu poslancov na roky 2018-2022
6. Čerpanie a úprava rozpočtu za II. polrok 2018
7. Rôzne – Dedina ožíva
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Oboznámil ich s pripraveným programom. Poslanci OZ s program súhlasia.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr. Tatiana Krešneová, Peter Slimák
Návrhová komisia:
Marián Tokár, Július Bútora
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Tatiana Krešneová, Peter Slimák, návrhovú komisiu
v zložení: Marián Tokár, Július Bútora a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Hlasovanie:

za:

4 - Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.06.2018 od č.
8/2018 po 15/2018 boli splnené.
Uznesenie č. 17/2018
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 04.06.2018
K bodu č. 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na roky 2018-2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do
22.00 hod.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. Starosta obce navrhol, aby rozsah
výkonu funkcie starostu obce na roky 2018-2022 ostal ako po minulé obdobia a to 0,5.
Poslanci s návrhom starostu súhlasia.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2018 - 2022
v rozsahu 0,5.

Hlasovanie:

za: 4 - Marián Tokár, Július Bútora,
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0
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Taktiež v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na
celé volebné obdobie r. 2018 – 2022
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
Obec Drienčany mala k 31.12.2017 210 obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť od 3
do 5. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2018 - 2022 je 5 .
Poslanci s navrhnutým počtom poslancov súhlasia.

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2018 – 2022 päť.

Hlasovanie:

za: 4 - Marián Tokár, Július Bútora,
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Čerpanie a úprava rozpočtu za II. polrok 2018
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním a úpravou rozpočtu za II. Q. 2018.
Skutočné čerpanie príjmov za II. Q. 2018 - 39 563,94 € a výdavky - 32 127,40 €.
K 30.06.2018 – bežné príjmy boli upravené vo výške 300,00 €, bežné výdavky vo výške
407,30 € a príjmy zo ŠR vo výške 6,48 €.
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za II. štvrťrok 2018. Čerpanie a úprava rozpočtu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
úpravu rozpočtu za II.Q.2018 bežné príjmy vo výške 300,00 €, bežné výdavky vo výške
407,30 € a príjmy zo ŠR vo výške 6,48 €.
Hlasovanie:

za:

4 - Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7. Rôzne – Dedina ožíva
V tomto bode starosta informoval poslancov o prípravách na kultúrno spoločenské podujatie
„Dedina ožíva“. Prihlásených je 10 dvorov a to: Teriakovský dvor, Teplovršský dvor,
Mikroregión Teplý Vrch, U Dodiho, Palacinkový dvor, Dražický dvor, Zabíjačkový dvor,
Lukovišťský dvor, U skálnických vreteníc a U Tonky. Na jarmok tradičných remesiel sa
prihlasujú priebežne naše stánky sú už obsadené. Jarmok tradičných remesiel má na starosti
pracovníčka obce Soňa Giertliová.
Starosta obce navrhol zvýšiť vstupné nakoľko BBSK nám poskytlo len 1300 €. Poslanci zo
zvýšením vstupného nesúhlasili. Treba znížiť atrakcie pre deti nakoľko bol zabezpečený
kolotoč, skákací hrad a autíčka za sumu 600,00 €. Ďalej starosta navrhol, aby sa ešte dali
spraviť magnetky a nejaký propagačný materiál. Poslanec p. Július Bútora navrhol osloviť
Obec Muráň, či by neprišli predávať muránske buchty. Starosta rozdelil poslancom úlohy,
ktoré sú potrebné pri zabezpečení akcie.

K bodu č. 8. Diskusia
-

poslanec p. Július Bútora navrhol zavolať p. farára Gabčana a riešiť s ním budovy v zlom
stave, ktoré sú vo vlastníctve cirkvi a taktiež čistenie pozemkov.

Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:

Mgr. Tatiana Krešneová

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 16/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 11.07.2018
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komiesie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Tatiana Krešneová, Peter Slimák, návrhovú komisiu
v zložení: Marián Tokár, Július Bútora a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 11.07.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 17/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 11.07.2018

K bodu 3. Kontrola 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 04.06.2018
Drienčanoch 11.07.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 18/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 11.07.2018
K bodu 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na roky 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2018 - 2022
v rozsahu 0,5.
Drienčanoch 11.07.2018

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 19/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 11.07.2018
K bodu 5. Určenie počtu poslancov na rok 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Drienčany v novom volebnom období r. 2018 – 2022 päť.
Drienčanoch 11.07.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 20/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 11.07.2018
K bodu č. 6. Čerpanie a úprava rozpočtu za II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
úpravu rozpočtu za II.Q.2018 bežné príjmy vo výške 300,00 €, bežné výdavky vo výške
407,30 € a príjmy zo ŠR vo výške 6,48 €.

V Drienčanoch 11.07.2018

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Mgr. Tatiana Krešneová

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta

