Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany,
konaného dňa 04.06.2018
Prítomní: Peter Švoňava, starosta obce
Poslanci:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová
Lukáš Kiš

Helena Péterová – kontrolórka obce
Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
5. Návrh záverečného účtu za rok 2017
6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
7. Výročná správa obce za rok 2017
8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
9. Predaj nehnuteľného majetku obce
10.Rôzne – Dedina ožíva
11.Diskusia
12.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: Július Bútora, Peter Slimák
Návrhová komisia:
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová
Zapisovateľka:
Soňa Giertliová
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
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Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová 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 05.03.2018 od č.
1/2018 po 7/2018 boli splnené. Deň detí organizovalo OZ Valgata, s ktorým Obec
spolupracovala.
Uznesenie č. 8/2018
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 05.03.2018
K bodu č. 4. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Helena Péterová na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok
2017. Návrh bol zverejnený dňa 02.05.2018 na úradnej tabuli. Návrh záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2017 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 2017 boli vo výške 86 844,49 € a výdavky vo výške 80 337,50 €.
Z toho bežné príjmy boli vo výške 76 895,32 € a bežné výdavky vo výške 69 068,33 €.
Kapitálové príjmy vo výške 1,015,30 a kapitálové výdavky vo výške 9 949,17 €. Príjmové
finančné operácie vo výške 8 933,87 € a výdavkové finančné operácie vo výške 1 320,00 €.
Prebytok rozpočtu v sume 6 304,11 € 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 z.n.p. je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 7 613,87 € bol použitý na krytie schodku kapitálového
rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 6 304,11 €.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Drienčany za
rok 2017 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2017. Stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Drienčany za rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.

K bodu č. 5 Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
V tomto bode poslanci po prerokovaní návrhu záverečného účtu obce Drienčany za rok 2017
jednohlasne schválili návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Taktiež schvaľujú zostatok finančných operácií v sume 6 304,11 € 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. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
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 2017 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 6 304,11 €, 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. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
6 304,11 €.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
V tomto bode hlavná kontrolórka obce p. Helena Péterová prečítala návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018.
Kontroly hospodárenia:
1. Kontrola plnenia vlastných príjmov obce
2. Kontrola výdavkov a finančných operácii obce
3. Kontrola pokladne
4. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce zo ŠR
5. Kontrola dodržiavania rozpočtovej klasifikácie
6. Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných náhrad pri
pracovných cestách
7. Vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2019 – 2020.
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Metodické kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v podmienkach mestskej
samosprávy
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Návrh plánu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2018
Hlasovanie:

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

K bodu č. 7. Výročná správa obce za rok 2017
V tomto bode pracovníčka obce predložila poslancom vypracovanú výročnú správu obce za
rok 2017. Výročná správa obce sa zverejňuje a je potrebná aj pri vykonaní auditu. Audit aj
v tomto roku vykoná p. Ing. Katarína Karczagová, koncom júna.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
vypracovanie výročnej správy obce za rok 2017
schvaľuje
výročnú správu obce za rok 2017
Hlasovanie:

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

K bodu č. 8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním a úpravou rozpočtu za I. Q. 2018.
Skutočné čerpanie príjmov za I. Q. 2018 - 19 737,77 € a výdavky - 17 822,35 €.
K 30.03.2018 – bežné príjmy boli upravené vo výške 1 898,40 € a bežné výdavky vo výške
357,66 €
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za I. štvrťrok 2018. Čerpanie a úprava rozpočtu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany

a) schvaľuje

úpravu rozpočtu za I.Q.2018 bežné príjmy vo výške 1 898,40 € a bežné výdavky vo výške
357,66 €.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 9. Predaj nehnuteľného majetku obce
Ing. Jaroslav Račák a Ing. Mária Račáková, Zupkova 710/25, 040 22 Košice podali žiadosť o
odkúpenie nehnuteľného majetku obce. Jedná sa o časť parcely E číslo 388/1, vedenú v k.ú.
Drienčany na LV 580 za jeho domom. Dôvod odkúpenia parcely - prístup na verejnú
komunikáciu. Poslanci žiadosť prejednali a súhlasia s odpredajom za cenu 3,50 €/m2.
Jednotková východisková hodnota pozemku je určená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti
SR č. 213/2017 Z.z. článok 1 s účinnosťou od 01.09.2017, kde obce s počtom obyvateľov do
5 000 majú určenú minimálnu hodnotu pozemku 3,32 € za 1 m2. Podmienkou predaja
pozemku je vypracovanie geometrického plánu, kde sa určí presná výmera na základe, ktorej
sa vypočíta celková suma za odkúpenie. Geometrický plán a poplatky spojené s prepisom a
návrhom na vklad na Okresnom úrade - správa katastra hradí kupujúci.
Po zverejnení zámeru sa pozemok ešte prejedná a schváli na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – časti pozemku – parc. KN E
č. 388/1 TTP o výmere cca 400 m2 v katastrálnom území Drienčany v zastavanom území
obce, presná výmera sa určí po vypracovaní geometrického plánu.
B/ s ch v a ľ u j e
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 – časti pozemku v katastrálnom území
Drienčany – parc. KN E č.388/1 – TTP o výmere cca 400 m2, na pre Ing. Jaroslava
Račáka a Ing. Máriu Račákovú, Zubkova č. 25. 040 22 Košice, do ich výlučného
vlastníctva. Kúpna cena 3,50 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúci berú na vedomie, že hradia 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.
Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
C/ u k l a d á
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: do konca septembra 2018
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za: 4 - Marián Tokár, Július Bútora
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 10 Rôzne
- Dedina ožíva
Starosta informoval poslancov OZ, že pracujeme na prípravách akcie Dedina ožíva. Na
stretnutí s GMOS bol navrhnutý program pod názvom:
„
KDE SA VODA SYPALA A PIESOK SA LIAL.“
9:00 Slávnostné otvorenie – Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Kokavskí
heligonkári
9:30 Drevené divadlo Bratislava rozprávky z maringotky
10:00 Otvorenie kulinárskych rozprávkových dvorov
Pásmo slova a hudby – kostol ECAV
11:00 Na dedine dobre
účinkujú: speváčikovia DFS Zornička z Klenovca, Kmotri z Detvy, FS Vepor z
Klenovca
12:30 Drevené divadlo Bratislava rozprávky z maringotky
13:00 Piesne od Hrona i Detvy
účinkujú: Speváčka podpolianskych ľudových piesní Anka Milka Šatanová, ĽH
Hronsečania, ľudový rozprávač Jožino a ženská spevácka skupina Ratolesť
13:45 Z mesta do dediny - Folklórny súbor Gymnik z Bratislavy
Programom bude sprevádzať Maroš Čupka
Sprievodné akcie:
Tvorivé dielne Z rozprávky do rozprávky (GMOS R. Sobota, Šanca pre Dražice),
Pozorovanie slnka (Hvezdáreň Rimavská Sobota), Rozprávkové slnečné hodiny,
Rozprávkový labyrint, Múzeum rozprávky – Pamätná fara P. E. Dobšinského,
Maľovanie na tvár, Čo ukrýva starý mlyn, rozprávkové postavy (Divadelný súbor Katalpa z
Hnúšte), Kokavskí heligonkári,
Do dnešného dňa je prihlásených 6 dvorov a to Dvor u Skálnických vreteníc, Medový dvor,
Mikroregión Teplý Vrch, U Tonky, Haluškári a OZ Dražice.
Na jarmok tradičných remesiel sa prihlasujú postupne.
Starosta navrhol zvýšiť vstupné na 4,00 €. Poslanci nesúhlasili so zvýšením vstupného.
Starosta žiadal poslancov o pomoc pri organizovaní akcie.

-

Informácia o podaných projektových zámerov na MAS Malohont.

Starosta obce informoval poslancov, že podal projektové zámery na MAS Malohont na ďalšie
programovacie obdobie. Bolo podaných 8 zámerov, kde 5 bolo vylúčených, nakoľko MAS
ich nebude podporovať. Podporované zámery mohli byť:
- revitalizácia námestia
- úprava okolo studničky pri vstupe do dediny
- dokončenie oddychového centra obce Drienčany
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Celková suma ktorá bude poskytnutá z MAS Malohont pre našu obec podľa počtu obyvateľov
je 12 101,50 € za celé programovacie obdobie.

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie
- informáciu o prípravách XV. ročníka kultúrno spoločenského podujatia Dedina ožíva
- informáciu o podaných projektových návrhov na MAS Malohont

K bodu č. 11. Diskusia
- Oplotenie cintorína
Starosta informoval, že sa začalo s prácami na oplotení cintorína, sú vyvŕtané jamy na
betónové stĺpiky.
- Odpredaj pozemku pri priehrade
Starosta navrhol odpredať pozemok pri priehrade, nakoľko tam bude vyhlásený 5 stupeň
ochranného pásma a za tie peniaze, by sa odkúpili pozemky v intraviláne obce, ktoré by sa
mohli ponúknuť na odpredaj ako stavebné pozemky.
Za získané peniaze by sa vysporiadali aj pozemky pod obecnými budovami, alebo na
spolufinancovanie schválených projektov a údržbu budovy v prípade, že nebude schválená
požadovaná dotácia na rekonštrukciu kultúrneho domu.
-

Čistenie pozemkov

p. poslankyňa Mgr. Tatiana Krešneová, znova prízvukovala, aby sa majitelia pozemkov pravidelne
starali a udržiavali.

Starosta poďakoval všetkým za účasť, a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:20 hod.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:

Július Bútora

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta obce
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Uznesenie č. 7/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 04.06.2018
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komiesie
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Július Bútora, Peter Slimák, návrhovú komisiu v zložení:
Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová a zapisovateľku: Soňu Giertliovú
Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 8/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 04.06.2018
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 05.03.2018

Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 9/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu 4. .Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.
Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 10/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu 5. Návrh záverečného účtu za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drienčany
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 2017 bez výhrad
b) schvaľuje
1.zostatok finančných operácií v sume 6 304,11 €, 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. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6
304,11 €.
Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 11/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu č. 6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drienčany na II. polrok 2018

V Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 12/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu č. 7. Výročná správa obce za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
berie na vedomie

vypracovanie výročnej správy obce za rok 2017
schvaľuje
výročnú správu obce za rok 2017
V Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 13/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu č. 8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
a) schvaľuje

úpravu rozpočtu za I.Q.2018 bežné príjmy vo výške 1 898,40 € a bežné výdavky vo výške
357,66 €.
V Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Uznesenie č. 14/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu č. 9. Predaj nehnuteľného majetku obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – časti pozemku – parc. KN E
č. 388/1 TTP o výmere cca 400 m2 v katastrálnom území Drienčany v zastavanom území
obce, presná výmera sa určí po vypracovaní geometrického plánu.
B/ s ch v a ľ u j e
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 – časti pozemku v katastrálnom území
Drienčany – parc. KN E č.388/1 – TTP o výmere cca 400 m2, na pre Ing. Jaroslava
Račáka a Ing. Máriu Račákovú, Zubkova č. 25. 040 22 Košice, do ich výlučného
vlastníctva. Kúpna cena 3,50 €/m2 je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúci berú na vedomie, že hradia 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.

Zámer na odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
C/ u k l a d á
zverejniť zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle platnej legislatívy
Termín: do konca septembra 2018
V Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta
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Uznesenie č. 15/2018

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany
zo dňa 06.04.2018
K bodu č. 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- informáciu o prípravách XV. ročníka kultúrno spoločenského podujatia „Dedina ožíva,
konaného 21.07.2018
- informáciu o podaných projektových návrhov na MAS Malohont
V Drienčanoch 06.04.2018

Peter Švoňava

starosta

Overovatelia:
Július Bútora

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

Peter Slimák

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

Peter Švoňava
starosta

