Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 09.07.2008 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Zhotovenie sôch
6. V. ročník Dedina ožíva príprava - rozdelenie úloh
7. V. Gregorčoková- používanie osob.motor.vozidla na služ. účely
8. V. Gregorčoková čerpanie dovolenky
9. Rôzne
10.Záver
Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich
s pripraveným programom.
p. poslankyňa Koniarová žiadala o doplnenie programu o bod č. 9 riešenie žúmp – vypúšťanie
fekálií.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu.

Ad. 4.
Kontrola uznesení na poslednom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia od čísla 11. do čísla
22. Uznesenia č. 11-21 sú splnené, až na číslo 22 čo sa týka opravy bodu č. 4 v audite.
Pani audítorku Ing. Karcagovú starostka písomne požiadala o opravu tohto bodu .

Ad. 5.
Zhotovenie sôch.
Starostka obce informovala poslancov, že toho času sochár p. Šarkan pracuje na soche
princeznej, ktorá bude umiestnená na začiatku dediny od Budikovian.
Chceme, aby sa zhotovili ešte dve sochy, ktoré by boli umiestnení na bráne J. Pattu. Tieto
sochy by stáli 12.000,- Sk. Drevo na sochy máme preto je potrebné ho spracovať, aby sa
neznehodnotilo.

-
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- p. poslankyňa Koniarová sa informovala či budú sochy financované z rozpočtu obce.
Za zhotovenie sochy princeznej zaplatí NOC Bratislava a na dni obce „Dedina ožíva“ sme
žiadali od BBSK aj na zhotovenie sôch a z rozpočtu obce by sa malo dofinancovať 2 000,Sk. Poslanci obce odsúhlasili dofinancovanie sochy z rozpočtu obce v sume 2 000,- Sk.

Ad. 6.
Starostka obce informovala poslancov o príprave dni obce „Dedina ožíva“.
Na príprave tejto akcie aktívne pracujeme spolu s pracovnou skupinou, ktorá bola určená. Je
navrhnutá pozvánka, ktorá sa pripravuje na tlač, plagáty, pracujeme na lístkoch. Program by
mal byť nasledovný:
10.00 hod. Privítanie starostkou obce
Otvorenie dvorov kráľom Karolom I. Drienčanským
11.30 hod. Spevokol ECAV Drienčany
11.45 hod. Povieme si rozprávočku
13.30 hod. Rozprávačky vo dvore U susedov
14.00 hod. Nestratené časom program folklórnych kolektívov: DFS Mladosť z Klenovca
Klenovskí heligonkári
FS HÁJ z Rimavskej Soboty
Ženská spevácka skupina
z Čiernej Lehoty
16.30 hod. Sendrejovci z Hostišoviec
20.00 hod. Tanečná zábava
Dňa 25. 07. 20008 o 16.00 hod. bude pozývať v Teplom Vrchu v rekreačnom stredisku
ORMET v dedine a na DRIENKU kráľ Karol I. Drienčanský na koči.
Na budúci týždeň na stredu pozývame zástupcov jednotlivých dvorov, aby nás informovali
čo budú variť a aké majú požiadavky na obec.
Prihlásili sa nasledovné dvory:
Drienčanský, Remeselný, Striežovský, Družstevný, U susedov, Padarovský, Poľovnícky,
MAS Malohont, Detský, U Tokárov, Teplovršskí hasiči, Drienčanskí hasiči, U Smoleniakov.
Našu obec sa v tento deň chystajú navštíviť dôchodcovia zo Slavošoviec. Chceme sa o nich
postarať, aby mali pekné spomienky na Drienčany a to nasledovným programom: od 10,00
hod. pripravujeme program ktorým ich budeme sprevádzať od otvorenia dvorov , o 11.30
hod. v našom kostole zaspieva cirkevný zbor. Potom si pozrú faru Pavla Dobšinského.
Po návrate do dediny by sa mohli občerstviť vo dvoroch, starostka obce navrhla prispieť im
dvadsiatimi korunami na lístok. Poslanci navrhli prispieť im do hodnoty 1 000,- Sk
Sprevádzať ich bude p. Vlasta Bartóková , pani Mária Hanulová, pani Oľga Prasličková
a samozrejme, že aj mi ostatní podľa možnosti.
Starostka obce navrhla, aby sme pri vstupe do dediny od rána vyberali vstupné aj pri
Bartókovcoch aj pri Krešneovcoch od dospelých 20,- Sk, od detí 10,- Sk
Od účinkujúcich a našich občanov sa vstupné vyberať nebude.
Parkovanie vozidiel bude mať na starosti pán Bačík
Autobusy budú parkovať na ihrisku . Osobné autá pri vstupe do dediny, pred Krešnovcami a
za rybníkom.
Lístky pre účinkujúcich v hodnote 50,- Sk bude mať na starosti p. Giertliová Soňa.
- p. poslankyňa Koniarová – rozdeliť lístky tak, aby boli podporené všetky dvory.
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Pre hostí a sponzorov pripravíme malú recepciu na požiarnej zbrojnici o 16.00 hod.
p. poslankyňa Koniarová navrhla, aby aj vo dvoroch bol zabezpečený program. Po dedine
budú chodiť Klenovskí heligonkári a ženy z Čiernej Lehoty.

Ad. 7.
V tomto bode poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili používanie súkromného motorového
vozidla starostke obce Viere Gregorčokovej.
Ad. 8
Starostka obce informovala poslancov o čerpaní dovolenky a to v období od 06.08.2008 do
26.08. 2008 to je 10 pracovných dní.
Ad. 9.
p. poslankyňa Koniarová informovala, že je vyhlásená na envirofonde výzva na domové
čističky. Je potrebné napísať projekt a ak by prešiel jedna domácnosť by hradila len 5 %
z dohodnutej sumy. Navrhla zvolať verejný hovor na ktorom by tento projekt odprezentovala.
Ad. 10. Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov:
- že sa opravuje cesta od družstva a to frézovaným materiálom /drvou/ z Regionálnej
správy ciest
- p. Koniarová - či prispeje na opravu aj p. Karas, nakoľko jeho ťažké stroje zničia
cestu.
-

na deň obce „Dedina ožíva“ sme dali spraviť drevené lavičky – robia ich p. Černák
Ján a Koniar Stanislav

- dňa 12.07. 2008 nás pozvali na deň obce do Lukovíšť – starostka vyzvala poslancov,
ktorí sa môžu osláv zúčastniť. Prihlásila sa p. Hanulová. Obec sa bude prezentovať
v duchu slovenskej rozprávky a bude predávať bolestníky a varenú kukuricu
2. p. Bartóková sa informovala, o možnosti bytovej výstavby v obci, nakoľko mladí
ľudia odchádzajú a v dedine ostanú len starší občania.
Starostka obce odpovedala na dotaz že sú problémy z vyvlastňovaním záhrad:
1. obec nemá dostatok finančných prostriedkov
2. nie každý majiteľ je ochotný predať záhradu
3. je potrebné vybudovať infraštruktúru /cesty, elektrika, kanalizácia/
3. poslanci OZ konštatovali, že na úkor rekreantov v Teplom Vrchu občania Drienčan,
nemajú vodu a žiadajú starostku obce, aby jednala so Stredosl. vodáren. spoločnosťou
a trvala na tom, aby pitná voda pre Teplý Vrch bola pustená do tej miery, aby
nedostatkom vody netrpeli naši občania.

4. p. Giertliová- pracovníčka obce informovala poslancov o čerpaní rozpočtu za II. polrok
2008. Navrhla úpravu rozpočtu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci s úpravou
rozpočtu za II. polrok 2008 jednohlasne súhlasili.

-
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Ad. 11.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Mária Koniarová
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2008 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 23/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 24/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 11-22/2008

Uznesenie č. 25/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
dofinancovanie sôch v hodnote 2 000,- Sk z rozpočtu obce

Uznesenie č. 26/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o programe a prípravách na dni obce „Dedina ožíva“, ktoré sa bude konať dňa
26.07.2008

Uznesenie č. 27/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
používanie súkromného motorového vozidla pre starostku obce p. Vieru Gregorčokovú
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Uznesenie č. 28/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
čerpanie dovolenky pre starostku obce p. Vieru Gregorčokovú a to od 06.08.2008 do
26.08.2008 t.j. 10 pracovných dní.

Uznesenie č. 29/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
úpravu rozpočtu za II. polrok 2008

Uznesenie č. 30/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
starostku aby pri jednaní so Stredosl. vodárňou trvala na tom , aby pitná voda pre Teplý Vrch
bola pustená do tej miery, aby nedostatkom vody netrpeli naši občania.

Overovatelia:
Mária Koniarová

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

