
 
 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany, 

konaného dňa 05.03.2018 
 
Prítomní:    Peter Švoňava - starosta obce 
                     
                    Poslanci: 
                                     Lukáš Kiš,  Július Bútora, Peter Slimák,  Mgr. Tatiana Krešneová 
 
Neprítomní                 Marián Tokár – poslanec OZ – ospravedlnený 
                                    Helena Péterová – kontrolórka obce – ospravedlnená  
                                  
Ďalší prítomní:          Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce 
 
Verejnosť:                - 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 
5. Schválenie VZN  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  
6. Čerpanie a úprava rozpočtu za IV.Q.2017 
7. Rôzne – akcie na rok 2018, 190. výročie narodenia P.E.Dobšinského, 

informácia o podaných projektoch, brigády na rok 2018   
8. Diskusia 
9. Záver 

 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Peter Švoňava starosta obce, ktorí privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s pripraveným programom. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Tatiana Krešneová, Lukáš Kiš 
Návrhová komisia:          Július Bútora, Peter Slimák 
Zapisovateľka:                 Soňa Giertliová                                         
 
 
Uznesenie č. 1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Tatiana Krešneová, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu 
v zložení: Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú 
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Hlasovanie:                     za:  4  -   Lukáš Kiš,  Mgr. Tatiana Krešneová,  
                                        Július Bútora, Peter Slimák 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  
Uznesenia zo zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2017 od č. 
23/2017 po 28/2017 sa plnia. Starosta obce bude riešiť aj ostatné nevysporiadané pozemky 
v obci a zasadnutia OZ sa zvolávajú  podľa potreby raz štvrťročne. 
 
 
Uznesenie č. 2/2018 
 
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 11.12.2017 
 

 
K bodu č. 4  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 
V tomto bode starosta obce prečítal  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 
rok 2017. Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti v roku 2017 bolo sledovanie a kontrolovanie, 
dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami obce a s majetkom obce – zistenie stavu dodržiavania všeobecné záväzných 
právnych predpisov kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie.  
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
 
Uznesenie č. 3/2018 
 
OZ v Drienčanoch 
a) berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017. 
 
 
 
K bodu č. 5  Schválenie VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  
Účelom tohto VZN je umožniť právnických a fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich 
práv a plnenie svojich povinnosti, vo vzťahu k obci elektronicky, ako aj vybrané náležitosti 
výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickými 
a fyzickými osobami v rozsahu právomoci  obce podľa osobitných predpisov.  
Elektronické služby zabezpečujeme prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom 
sídle https://www.dcom.sk ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na 
webovom sídle  https//www.slovensko.sk       
 
 
 

 

https://www.dcom.sk/


 
 

-3- 
 
Uznesenie č. 4/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  
 
Hlasovanie:                     za: 4  -   Lukáš Kiš,  Mgr. Tatiana Krešneová,  
                                        Július Bútora, Peter Slimák 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
 
 
K bodu č. 6 Čerpanie a úprava rozpočtu za IV.Q.2017 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu za IV. Q. 2017.   
K 30.12.2017 – bežné príjmy boli upravené vo výške 1 905,71 a bežné výdavky  boli 
upravené  vo výške 1 474,30 €.  K 31.12.2017 príjmy zo ŠR vo výške 17 105,40 € a výdavky 
vo výške 17 536,50 €. 
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za IV. štvrťrok 2017. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu 
tejto zápisnice 
 

 
Uznesenie č. 5/2018 
  
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
schvaľuje  
čerpanie a úpravu rozpočtu za IV.Q.2017 
 
Hlasovanie:                     za: 4  -   Lukáš Kiš,  Mgr. Tatiana Krešneová,  
                                        Július Bútora, Peter Slimák 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   

 
 
 

 
K bodu č. 7 – Rôzne – akcie na rok 2018, 190. výročie narodenia P.E.Dobšinského, 
informácia o podaných projektoch, brigády na rok 2018. 
 
Akcie na rok 2018 

- starosta obce informoval poslancov, že sme dostali pozvánku do Slavošoviec pri 
príležitosti  190. výročia narodenia P.E.Dobšinského. Dňa 21.03.2018 sa bude u nás 
konať konferencia venovaná  výročiu Dobšinského. Požiadal poslanca p. L. Kiša, či 
zabezpečí ozvučenie.  

- 7.5.2018 sa  zapáli vatra pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom 
- Poslanci navrhli, že Deň matiek a Deň detí sa nebude konať 
- Kultúrno – spoločenské podujatie  Dedina ožíva je naplánovaná na 21. júla 2018, kde 

je potrebná pomoc všetkých poslancov pri prípravách.    
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Brigády na rok 2018 

- starosta informoval, že naplánuje brigádu na oplotenie cintorína a na rozoberanie 
strechy na KD v Papči. 

- poslanec p. Bútora je proti brigáde na oplotenie cintorína, nakoľko je to odborná práca 
 
Informácia o podaných projektoch 
 

- projekt na rekonštrukciu PZ nebol schválený, ale bude podaný ešte raz v druhom kole 
- projekt na rekonštrukciu KD je podaný na schválenie  v štádiu rozhodovania  

 
Uznesenie č. 6/2018 
  
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
berie na vedomie  
informácie o akciách, brigádach v roku 2018 a informáciu o podaných projektoch  
schvaľuje 
na základe návrhu poslancov, že Deň Matiek a Deň Detí sa  konať nebude 
 
 
K bodu č. 8. Diskusia  

- poslanec p. Bútora navrhol, či obec nemá záujem o kúpu rodinného domu č. 1 
(Levešovho) a potom pozemok poprípade predať na stavebné účely.  

- poslankyňa p. Krešneová navrhla vyzvať vlastníkov tohto domu, aby si zabezpečili 
stavbu, ďalej navrhla opraviť šindle na čakárni a riešiť opravu cesty, ktorá vedie od 
čakárne k cintorínu.  

 
 
K bodu č. 9. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť,  a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.  

 
 

 
 

Zapísala: Giertliová Soňa 
 
 
Overovatelia:       Lukáš Kiš                              ........................... 
 
                            Mgr. Tatiana Krešneová        ........................... 
 
 

                                                                                         Peter Švoňava 
 starosta obce  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

-5- 
 

Uznesenie č. 1/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 05.03.2018 
 
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Tatiana Krešneová, Lukáš Kiš, návrhovú komisiu 
v zložení: Július Bútora, Peter Slimák a zapisovateľku: Soňu Giertliovú 
 

V Drienčanoch 05.03.2018                            Peter Švoňava  
                           starosta obce  

 
 
 

Uznesenie č. 2/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 05.03.2018 
 
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 11.12.2017 

V Drienčanoch 05.03.2018                            Peter Švoňava  
                           starosta obce  

 
 
 
 

Uznesenie č. 3/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 05.03.2018 
 
K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch 
a) berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017. 
 

V Drienčanoch 05.03.2018                           Peter Švoňava 
                           starosta obce 
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Uznesenie č. 4/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 05.03.2018 
 
 
K bodu č. 5. Schválenie VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch 
schvaľuje 
návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  

V Drienčanoch 05.03.2018                     Peter Švoňava  
                                           starosta obce  

 
Uznesenie č. 5/2018 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 
zo dňa 05.03.2018 

 
K bodu č. 6 Čerpanie a úprava rozpočtu za IV.Q.2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
schvaľuje  
čerpanie a úpravu rozpočtu za IV.Q.2017 
 
V Drienčanoch 05.03.2018                                                                          Peter Švoňava 
                      starosta obce  

 
 

Uznesenie č. 6/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 05.03.2018 
 
K bodu č. 7 Rôzne – akcie na rok 2018, 190. výročie narodenia P.E.Dobšinského, 
informácia o podaných projektoch, brigády na rok 2018   
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
berie na vedomie 
informácie o akciách, brigádach v roku 2018 a informáciu o podaných projektoch  
schvaľuje 
na základe návrhu poslancov, že Deň Matiek a Deň Detí sa  konať nebude 

V Drienčanoch 05.03.2018                                                          
                                                                                                                                       Peter Švoňava 
                       starosta obce  

 
Overovatelia:     Mgr. Tatiana Krešneová       ...........................  
                            
                           Lukáš Kiš                              ...........................      
                                                                                                               Peter Švoňava       
                                                                                                                 starosta obce     
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