Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 17.10.2008
v kancelárii OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Starostka obce privítala prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí OZ , ktoré
zvolala za účelom prejednania ponuky na odpredaj pozemku o ktorý požiadala spoločnosť,
zaoberajúca sa využívaním slnečnej energie – slnečnými kolektormi, ktorá je dnes
najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov sú dopady na
okolité životné prostredie zanedbateľné. Jedná sa o výmeru od 19 000 – 35 000 m 2 . Cena
pozemku najviac 100,- Sk/m2
Poslanci po prejednaní odpredaju pozemku navrhli, aby sa záujemcovia prizvali spolu
s občanmi obce na verejný hovor, kde by spoločnosť odprezentovala svoj projekt.
2. p. Giertliová požiadala poslancov o schválenie úpravy rozpočtu za III. štvrťrok 2008. Jedná
sa o úpravy rozpočtu na položkách zo štátneho rozpočtu a položky:
637027 –dohody mimo pracovného pomeru zvýšenie rozpočtu o 13 000,- Sk
637012 – poplatky za vývoz komunálneho odpadu zvýšenie rozpočtu o 3 000,- Sk
632003 – internet zvýšenie o 2 000,- Sk
633013 – softwér - zvýšenie o 1 000,- Sk
Úprava rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne odsúhlasili.
3. p. poslankyňa Koniarová sa informovala prečo sa nekoná celoslovenská súťaž v prednese
slovenskej rozprávky Zlaté pero, zlatá podkova a zlatý vlas. Konštatovala, že bola slabá
propagácia.
p. starostka odpovedala, že prihlasovanie účastníkov zabezpečuje GMOS a do regionálnej
súťaže je prihlásených 38 žiakov.
4. p. poslankyňa Hanulová sa informovala na žiadosť starších občanov, či by im obec
nevedela pomôcť pri zabezpečovaní dreva.
p. starostka odpovedala, že je ťažké vyhovieť občanom.......
5. p. starostka navrhla zakúpenie žalúzie na okno na požiarnej zbrojnici.
p. Koniarová pripomenula, že by sa mali najprv zakúpiť stoličky do kultúrneho domu, ktoré
už boli na zastupiteľstve navrhované.
6. poslankyne p. Hanulová a p. Koniarová tlačili na p. poslanca Švoňavu, aby sa už začalo
s opravou detského ihriska na ktoré OZ DPO Drienčany dostalo finančné prostriedky
nakoľko tieto treba vyúčtovať do konca októbra.
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7. p. starostka informovala poslancov, že požiadala Povodie Slanej, aby vyčistili pozemok
popri potoku.
8. p. poslankyňa Koniarová žiadala, aby sa posielali pozvánky na každé akcie.
p. starostka odpovedala, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení
s navrhovanými akciami do konca roka.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia: Mária Koniarová
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.10.2008 na
Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 38/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
žiada
starostku obce, aby pozvala záujemcov o kúpu pozemku spolu s občanmi na verejný hovor a
aby odprezentovali svoj projekt.

Uznesenie č. 39/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí
s úpravou rozpočtu za III. štvrťrok 2008.

Overovatelia:
Mária Koniaová

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

