
 
 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany, 

konaného dňa 08.10.2018 
 
Prítomní:    Peter Švoňava, starosta obce 
                     
                   Poslanci: 
                  Július Bútora, Peter Slimák, Marián Tokár, Mgr. Tatiana Krešneová, Lukáš Kiš      
 
Neprítomní:                 - 
                                
 
Ďalší prítomní:          Helena Péterová – kontrolórka obce     
                                   Soňa Giertliová, zamestnankyňa obce 
 
Verejnosť:                  -  
 
Program: 
 

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

komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vyradenie hasičskej techniky (AVIA) 
5. Údržba miestnych komunikácií a vybudovanie parkoviska pri cintoríne 
6. Rekonštrukcia kotolne 
7. Použitie rezervného fondu 
8. Predaj nehnuteľného majetku (schválenie zámeru) 
9. Čerpanie a úprava rozpočtu za III. polrok 2018 
10. Rôzne – Prednes rozprávky, Jubilanti, Vôňa Vianoc 
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 a navrhol doplnenie programu: 

- Inventarizácia majetku obce a do bodu rôzne informácia o získaní majetku. 
 
Poslanci OZ súhlasia s doplnením  programu.  
 
Uznesenie č. 21/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
program rokovania s navrhnutou zmenou: 
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1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vyradenie hasičskej techniky (AVIA) 
5. Údržba miestnych komunikácií a vybudovanie parkoviska pri cintoríne 
6. Rekonštrukcia kotolne 
7. Použitie rezervného fondu 
8. Predaj nehnuteľného majetku (schválenie zámeru) 
9. Čerpanie a úprava rozpočtu za III. polrok 2018 
10. Inventarizácia majetku obce 
11. Rôzne  -  Prednes rozprávky, Jubilanti, Vôňa Vianoc 

                           -  Informácia o získaní majetku  
12. Diskusia 
13. Záver 

 
Hlasovanie:                     za:             5 -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora  
                                                                 Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   

 
 

 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 
Overovatelia zápisnice:   Maroš Tokár, Lukáš Kiš 
Návrhová komisia:          Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
Zapisovateľka:                 Soňa Giertliová                                         
 
 
Uznesenie č. 22/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
overovateľov zápisnice v zložení: Maroš Tokár, Lukáš Kiš,  návrhovú komisiu v zložení: 
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová a zapisovateľku: Soňu Giertliovú 

 
Hlasovanie:                     za:             5 -   Lukáš Kiš, 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  11.07.2018 od č. 
16/2018 po 20/2018 boli splnené.  
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Uznesenie č. 23/2018 
 
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  11.07.2018 
 
 
K bodu č. 4.  Vyradenie hasičskej techniky (AVIA) 
Starosta obce navrhol vyradiť hasičskú techniku – Aviu, nakoľko nebola spravená STK a je 
potrebné vykonať väčšie opravy. Je prisľúbené ešte pridelenie hasičského  motorového 
vozidla IVECO. Poslanec p. Slimák Peter navrhol AVIU ponúknuť na súčiastky a zistí či by 
nemal niekto záujem.  Ak nebude žiadny záujem poslanci súhlasili s vyradením hasičskej 
techniky – AVIA.  
 
 
Uznesenie č. 24/2018 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
súhlasí 
s vyradením hasičskej techniky AVIA. 
 
Hlasovanie:                     za:             5 -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora  
                                                                 Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
 
K bodu č.  5. Údržba miestnych komunikácií a vybudovanie parkoviska pri cintoríne 
Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť údržbu miestnej komunikácie, ktorá vedieť do 
cintorína a navrhol, aby sa natiahol nový asfalt a vybudovalo parkovisko.    
 
Informoval, že sa vybudovala štrková cesta, ktorá je už pripravená na asfaltovanie k rodinným  
domom pri družstve.  
Poslanci, keďže je nedostatok finančných prostriedkov a nový úver pred voľbami nie je 
vhodné brať, navrhli, aby sa cesta teraz už nerobila.   
 
  
Uznesenie č. 25/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
nesúhlasí  
s rekonštrukciou miestnej komunikácie a vybudovaním parkoviska  k cintorínu. 
 
 Hlasovanie:                    za: 5 -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora, 
                                                     Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:          0 
                                        zdržal sa:    0  
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K bodu č. 6. Rekonštrukcia kotolne  
Starosta obce, oboznámil poslancov OZ, že kotolňa obecného úradu nevyhovuje 
bezpečnostným normám a je zastarala, kotol je už poruchový a preto navrhol, aby sa 
vybudovala  nová kotolňa v sklade náradia, nakoľko sa zakúpili z dotácie Ministerstva 
financií stoličky do kultúrneho domu a z terajšej kotolne ide dym do sály kultúrneho domu. 
Starosta obce osloví kúrenárov a  dá vypracovať projektovú dokumentáciu a  rozpočet na 
rekonštrukciu kotolne, ktorá bude ešte prejednaná na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 26/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
berie na vedomie 
informáciu ohľadom rekonštrukcie kotolne, ktorá sa po vypracovaní projektovej 
dokumentácie a  rozpočtu prejdená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 7 Použitie rezervného fondu 
Starosta obce informoval, že bol vyčistený kanál, ktorý zachytáva dažďovú vodu 
a vybudovala štrková cesta, ktorá vedie k rodinným domom pri družstve.  Ďalej informoval, 
že je zabezpečená rekonštrukcia strechy čakárne. Rekonštrukciu vykoná firma  EUROWOOD 
z  Čerenčian za sumu 1 300,00 €. Poslanci súhlasili  s opravou havarijného stavu čakárne 
a vyčistenia kanálov bežných výdavkov z rezervného fondu.   
 
 
Uznesenie č. 27/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4 800,00  € na odstránenie havarijného 
stavu majetku obce a to vyčistenie kanála dažďovej vody, vykopanie jarku na odtok návalovej 
dažďovej vody a  na opravu strechy čakárne v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 
Hlasovanie:                     za:  5  -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora, 
                                                       Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
K bodu č. 8.  Predaj nehnuteľného majetku (schválenie zámeru) 
Na zastupiteľstve dňa 04.06.2018 bola odsúhlasená žiadosť  Ing. Jaroslava Račáka a Ing. 
Márii Račákovej o odkúpenie nehnuteľného majetku obce – pozemky za ich domom. Zámer 
na odpredaj nehnuteľného majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a preto je 
potrebné ešte prejednať a schváliť zámer po vypracovaní geometrického plánu.  
Poslanci súhlasia a schvaľujú zámer obce na odpredaj nehnuteľného prebytočného majetku 
obce vo výmere 431 m2 za sumu 3,50 za 1m2, t.j.  1 508,50 €, časti parcely E číslo 388/1, 
vedenú v k.ú. Drienčany na LV 580. Po vypracovaní geometrického plánu stav parcely je C 
KN 407/1. 
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Uznesenie č. 28/2018 
 
A/ 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 odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území 
Drienčany –  KN-E 388/1 trvalé trávne porasty o výmere 431 m2, pre Ing. Jaroslava Račáka 
a Ing. Márii Račákovej, Zubkova25, 040 22 Košice. Kúpna cena 3,50 €/m2   je splatná do 30 
dní od  podpisu kúpnej zmluvy. 
Kupujúci 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.   
 
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
Zámer obce na prevod majetku – parc KN-E 388/1 trvalé trávne porasty  o výmere 431 m2,  
na LV 580  priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovom sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli mesta v termíne od 20.09.2018 do 
05.10.2018. 
 
B/ ž i a d a  
   starostu  obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy 
 
Hlasovanie:                     za:  5  -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora, 
                                                       Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
 
K bodu č. 9 Čerpanie a úprava rozpočtu za III.Q.2018 
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním a úpravou rozpočtu za III. Q. 2018.   
Skutočné čerpanie príjmov za III. Q. 2018 -  64 895,81 € a výdavky -  56 416,13 €. 
K 29.06.2018 – bežné príjmy  boli upravené  vo výške 3 583,11 €  a bežné výdavky vo výške 
5 525,42 €. 
K 30.09.2018 – príjmy zo ŠR boli upravené vo výške 4 600,00 a výdavky zo ŠR vo výške 
4 079,35 
Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu za III. štvrťrok 2018. Čerpanie a úprava rozpočtu tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  
 
 
Uznesenie č. 29/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
a) schvaľuje 
úpravu rozpočtu za III.Q.2018 bežné príjmy  vo výške 3 583,11 €  a bežné výdavky vo výške 
5 525, 42€. 
b) berú na vedomie 
úpravu rozpočtu za III. Q.2018 príjmy zo ŠR vo výške 4 600,00 a výdavky zo ŠR vo výške 
4 079,35 €. 
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Hlasovanie:                     za:  5  -   Lukáš Kiš, Marián Tokár, Július Bútora, 
                                                       Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová 
                                        proti:         0 
                                        zdržal sa:   0   
 
 
 
K bodu č. 10 Inventarizácia majetku obce 
Inventarizácia obecného majetku sa vykoná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
Na základe príkazu na uskutočnenie inventarizácie vydaného 05.10.2018 inventarizácia 
majetku a záväzkov sa vykoná k 30.11.2018. Na vykonanie inventarizácie starosta obce 
ustanovuje inventarizačnú komisiu v zložení – predseda Peter Slimák a členovia Marián 
Tokár, Július Bútora,  a Soňa Giertliová. Skutočný stav majetku obce zistí inventarizačná 
komisia fyzickou inventúrou. Zistené skutočnosti sa zapíšu do  inventúrnych súpisov. 
Taktiež sa vykoná aj dokladová inventúra k 31.12.2018 tiež v zložení predseda Peter Slimák 
a členovia Július Bútora, Marián Tokár  a Soňa Giertliová. 
 

 
Uznesenie č. 30/2018 
  
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
schvaľuje 
inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Peter Slimák, členovia: Július Bútora, Marián 
Tokár a Soňa Giertliová 
 
K bodu č. 11 Rôzne  
 

- Prednes rozprávky, Jubilanti a Vôňa Vianoc  
V dňoch 17. a 18. októbra sa bude konať súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Program 
zabezpečuje GMOS Rim. Sobota, mi zabezpečujeme priestory a stravu pre súťažiacich.  
Kuchár je zaistený, bude variť  p. Segedy Zotán  zo Španieho Poľa. 
Jubilanti sa navrhli na 16.11.2018 o 17:00 hod. a Vôňa Vianoc je naplánovaná na 30.11.2018. 
Starosta oslovil poslancov, či sa bude súťažiť naďalej aj o najlepšiu domácu pálenku 
a klobásu. Poslanci súhlasili s ponechaním súťaží tak ako bolo po minulé roky.  
 

- Informácia o získaní majetku od p. Aleny Muchovej darovacou zmluvou. 
Starosta informoval, že získal nehnuteľný majetok od p. Aleny Muchovej darovacou zmluvou 
a postúpi vec právnikovi, ktorí vysporiada všetky pozemky na rodinným domom Muchovej, 
kde by sa tieto mali v budúcnosti využiť na stavebné účely.  
 

 
Uznesenie č. 31/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
berie na vedomie 

-   informáciu o podujatiach prednes slovenskej rozprávky, Jubilanti a Vôňa Vianoc 
-   informáciu o získaní majetku od p. Aleny Muchovej darovacou zmluvou 
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K bodu č. 12. Diskusia 
 

- Oplotenie cintorína 
p. Július Bútora sa informoval, že kedy bude dokončené oplotenie cintorína, nakoľko sa ľudia 
sťažujú, že už začína znova chodiť po cintoríne zver. 
Starosta sľúbil, že oplotenie bude dokončené do konca týždňa. 
 

- Odstránenie časti kultúrneho  domu v Papči 
p. Lukáš Kiš znova apeloval na spadnutú budovu v Papči, že dodnes sa neurobilo nič. 
Na zasadnutí zastupiteľstva dňa 26.06.2017 sa riešilo že budova je vo veľmi havarijnom stave 
a že nie je vhodné ju opravovať kvôli narušenej statike stavby.  
Starosta prisľúbil že vybaví všetky potrebné dokumenty na odstránenie stavby a začnú sa 
vykonávať búracie práce podľa možností a finančných prostriedkov.  
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť,  a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:15 hod.  

 
Zapísala: Giertliová Soňa 
 
 
 
Overovatelia:       Lukáš Kiš                                ........................... 
 
                            Marián Tokár                           ........................... 
 
 
 
 
 

                       Peter Švoňava                                               
                                                                                               starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Prítomní:    Peter Švoňava, starosta obce

