Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienove, konaného 15. 06. 2021
o 18.00 hod v kancelárii starostky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Ospravedlnení:
0
Neospravedlnení:
0

P r o g r a m:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3./ Schválenie programu rokovania
4./ Kontrola plnení uznesení
5. / Prerokovanie záverečného účtu obce Drienovo za rok 2020
6./ Prerokvanie výročnej správy obce Drienovo za rok 2020
7./ Žiadosť o odkúpenie pozemku – MUDr. Viktor Zalman
8./ Rôzne
9./ Diskusia
10./ Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla p. starostka obce Ivana Drígeľová, ktorá
privítala všetkých prítomných poslancov a občanov.
Konštatovala, že sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. Starostka oboznámila prítomných
s programom zastupiteľstva. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice : Ján Mihalovič a Pavel Vajo.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Kamila Murínová. Títo boli schválení nasledovne: 5 poslanci
hlasovali za.

3.Schválenie programu rokovania
Pani starostka oboznámila prítomných s programom zastupiteľstva. Za program hlasovali všetci
prítomní poslanci.

4. Plnenie uznesení
Pani starostka informovala o plnení uznesení:
Uznesenie č. 2/2021 – Zmluva o prevode majetku – uznesenie splnené
Uznesenie č. 3/2021 – Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa – uznesenie splnené

5. / Prerokovanie záverečného účtu obce Drienovo za rok 2020
Návrh záverečného účtu obce Drienovo za rok 2020 bol zverejnený na pripomienkovanie na webovej
stránke obce www.drienovo.dcom.sk a na ploche na zverejňovanie dokumentov v obci. Rozpočtové
hospodárenie skončilo prebytkom vo výške 772,66€ finančné prostriedky sa odvedú na účet
rezervného fondu vo výške 100%.

6./ Prerokovanie výročnej správy obce Drienovo za rok 2020
Hospodárka obce Ing. Kamila Murínová predložila poslancom obecného zastupiteľstva
výročnú správu obce za rok 2020, tvorí prílohu zápisnice.
7. /Žiadosť o dokúpenie pozemku vo vlastníctve obce – MUDr. Viktor Žalman

MUDr. Viktor Zalman poslal žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Parcela Registra E č.
274 - Druh pozemku záhrady vo výmere 537m 2 z dôvodu, že parcelu dlhodobo využívajú, pozemok
sa nachádza nad našim domom susediaci s našou parcelou.

8. /Rôzne
P. starostka Ivana Drígeľová informovala o brigáde, ktorá sa uskutočnila v cintoríne a brigáda okolo
rybníka – v rámci brigád sa uskutočnilo kosenie, hrabanie, čistenie uvedených priestranstiev –
ďakujeme všetkým, kt. sa brigády zúčastnili.
Ďalej informovala, že všetky akcie, ktoré sa každoročne konajú v obci, sa tento rok z dôvodu
vírusového ohorenia COVID 19 nebudú konať.
P. starostka informovala, že predbežne nám je schválená dotácia z BBSK na dokončenie osvetlenia v
cintoríne.
Informovala, že v roku 2021 prebiehalo elektronické sčítanie obyvateľov a 13.6.2021 bolo ukončené
asistované sčítanie obyvateľov. V obci Drienovo je sčítaných 100% obyvateľov.

9./ Diskusia
V rámci diskusie neboli žiadne pripomienky.
10./ Záver
V závere poďakovala pani starostka všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

......................................
zapísala

UZNESENIE
z 3.riadneho Obecného zastupiteľstva v Drienove konaného dňa
15. 06. 2021

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drienovo schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Drienovo
za rok 2020 bez výhrad
Výsledky hlasovania :
Prítomní 5
Za 5
Proti 5
Zdržali sa 0
Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drienovo berie na vedomie
Výročnú správu obce Drienovo za rok 2020
Výsledky hlasovania :
Prítomní 5
Za 5
Proti 0
Zdržali sa 0
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drienovo schvaľuje
Vysporiadanie prebytku hospodárenia zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004
vo výške 772,66 € prevod do rezervného fondu obce
vo výške 100%
Výsledky hlasovania :
Prítomní 5
Za 5
Proti 0
Zdržali sa 0

Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drienovo berie na vedomie
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške -855,39.
Výsledky hlasovania :
Prítomní 5
Za 5
Proti 0
Zdržali sa 0
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drienovo schvaľuje

Obec Drienovo zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, menovite pozemok vo vlastníctve Obce Drienovo, k. ú.
Drienovo, okres Krupina, vedený na LV č.1, v celosti KNE parcela č. 274 o výmere 537m2,
druh pozemku: záhrady, v prospech MUDr. Viktor Zalman, bytom Dr. Aurela Stodolu
1799/63, 031 01 Liptovský Mikuláš do výlučného vlastníctva v 1/1, vo výške kúpnej ceny
1,- € Eur/m2 .
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne obce a charaktere
predávaného pozemku.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý dlhodobo
využívajú ako záhradu, obrábajú a pozemok sa nachádza nad ich rodinným domom

Výsledky hlasovania :
Prítomní 5
Za 5
Proti 0
Zdržali sa 0

V Drienove 15. 06. 2021
Overovateľ: ............................................
Ján Mihalovič

Overovateľ: .......................................
Pavel Vajo

.....................................
starostka obce
Ivana Drígeľová

.....................................
zapisovateľka
Ing. Kamila Murínová

