Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 30.04.2009 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Riešenie problematiky likvidácie komunálnych odpadových vôd
Kontrola rozpočtu za I. štvrťrok 2009
Rôzne
- odpredaj prebyt. majetku – traktor
- vatra - 7. mája 2009
- deň matiek – 10. mája 2009
- deň detí – 30. mája 2009
- schválenie členov kontrolnej skupiny na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol
7. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a prizvaných hostí Ing. Šándora z Obvodného
úradu ŽP a Ing. Štóbera ako aj Ing. Magica z GEMERTERMu na zasadnutí OZ a oboznámila
ich s pripraveným programom.
Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Lukáša Kiša a Petra Švoňavu.
Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.03.2009 č. 1 až 5 boli
splnené.
Ad. 4.
Starostka obce informovala poslancov o problematike znečisťovania vodnej nádrže Teplý
Vrch. Dňa 26.03.2009 sa konalo pracovné stretnutie na riešenie problematiky likvidácie
komunálnych odpadových vôd z obcí Budikovany a Drienčany. p. Ing. Šándor zdôraznil, že
je naozaj potrebné sa s touto problematikou zaoberať nakoľko je ohrozená kvalita vody vo
vodnej nádrži Teplý Vrch a mohol by sa ohroziť rozvoj cestovného ruchu a kúpanie bude na
vlastné riziko. Informoval, že domové čističky nie je vhodné riešenie nakoľko je nutné ešte
z vody z čističky robiť rôzne rozbory a vzorky.
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Ing. Štóber pri riešení tohto problému vychádzali z troch alternatív:
1. alternatíva je odkanalizovanie samostatnou kanalizáciou, ktorá by ústila do
samostatnej ČOV.
2. alternatíva je odvádzanie splaškov z jednotlivých obydlí na samostatné domové ČOV.
3. alternatíva je odvádzanie splaškových vôd cez Budikovany na ČOV Teplý Vrch
vybudovaním verejnej kanalizácie s prečerpávacími stanicami.
Navrhoval, aby poslanci zvážili 3 alternatívu. Obce Budikovany a Drienčany by sa riešili
jedným projektom. Firma A-Zenit majiteľ Ing. Anderko, prisľúbil prevedenie výškového
zamerania v extraviláne a v intraviláne, ktoré je potrebné k projektovej dokumentácii za
minimálne náklady.
Je dôležité sa rozhodnúť čím skôr nakoľko je potrebné vybaviť stavebné povolenie do októbra
2009.
Ing. Magic tiež odporúča pristúpiť k 3. alternatíve. Napísal aj informatívnu správu
o výhodách a nevýhodách spoločnej ČOV. Informatívna správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
- p. poslanec Švoňava sa informoval nakoľko percent sú čistené vody v čističke na Teplom
Vrchu.
p. Ing. Štóber odpovedal, že v zákone sa nehovorí o percente prečistenia, ale ide o kapacitu,
ktorá je postačujúca aj pre obec Budikovany a Drienčany.
- p. Švoňava navrhoval pristúpiť aj k 2 alternatíve – vlastné domové čističky z ktorých vodou
by sa dal polievať vlastný pozemok a nemusí ísť do kanalizácie. Taktiež apeloval prečo
kanalizáciu viesť cez obec Budikovany, kde by boli zbytočné náklady na čerpadlá.
Ing. Štóber odpovedal, že kanalizácia nemôže viesť vedľa vodnej nádrži.
- p. poslanec Patta súhlasí so započatím projektovej dokumentácie , ale ako bude riešená
úprava ciest po rozkopávkach.
Poslanci po zvážení súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie ČOV s tým, že bude
vedená cez obec Budikovany do ČOV Teplý Vrch.
Ad. 5.
p. Giertliová oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu za I. štvrťrok 2009. Percento plnenia
rozpočtu sa pohybuje okolo 15- 25 % čo je za prvý štvrťrok 2009 vyhovujúce. Väčšie
percento plnenia je pri položke – elektrická energie nakoľko boli uhradené nedoplatky za
elektrickú energiu.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6. Rôzne
1. odpredaj prebytočného majetku – traktora.
p. poslanec Švoňava informoval, že traktor bol predaný Špurekovi Miroslavovi z Radky za
830,00 €. Tieto peniaze by sa použili na opravu a skvalitnenie požiarnej techniky.
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2. starostka obce informovala, že 07. mája sa uskutoční vatra a zabezpečí ju obec v spolupráci
s OZ DHZ. Ďalej informovala, že 10. mája je Deň matiek a navrhuje, keďže vlani bola slabá
účasť na tejto akcii, aby sa program zabezpečil rozhlasom a matkám by boli rozdané
pozdravy, ktoré by poroznášali deti. Taktiež je deň detí, ktorý zabezpečí obec v spolupráci
s OZ DPO a s OZ Valgata. Deň detí by sa konal 30. alebo 31. mája 2009.
3. schválenie členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol.
Starostka obce navrhla na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol: p. P. Švoňavu,
p. P. Slimáka a p. M. Bartóka. Poslanci s navrhnutými členmi súhlasili.
4. starostka obce informovala, že dňa 06. júna sa konajú voľby do európskeho parlamentu
a preto je potrebné určiť miesta na vylepovanie plagátov. Navrhla, aby sa plagáty vylepovali
na dvere požiarnej zbrojnici. Poslanci s návrhom súhlasili.
Starostka oznámila, že v tomto čase bude mať dovolenku a požiadala zástupcu starostu P.
Švoňavu, aby zabezpečil odovzdanie potrebných materiálov predsedovi komisie v deň volieb.
5. Starostka obce informovala poslancov, že dňa 9. mája sa koná súťaž hasičských družstiev
dobrovoľných hasičských zborov v obci Ožďany. Súťaž zabezpečí P. Švoňava a S. Ridzoň
a zúčastní sa ho jedno mužské družstvo.

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Lukáš Kiš
Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.04.2009 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 6/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Lukáša Kiša a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 7/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 1 až 5

Uznesenie č. 8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí
s vypracovaním projektovej dokumentácie ČOV tým, že bude vedená cez obec Budikovany
do ČOV Teplý Vrch

Uznesenie č. 9/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
že 9. mája sa koná súťaž hasičských družstiev dobrovoľných hasičských zborov v obci
Ožďany a zabezpečia ju p. Švoňava Peter a Ridzoň Stanislav.
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Uznesenie č. 10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- že 7 . mája 2009 sa uskutoční vatra a zabezpečí ju obec v spolupráci s OZ DHZ
- 10 . mája 2009 - Deň matiek – zabezpečí obec
- 30. alebo 31. mája 2009 – Deň detí, ktoré zabezpečí obec v spolupráci s OZ DHZ a OZ
Valgata.

Uznesenie č. 11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
členov na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol nasledovne:
1. Peter Švoňava
2. Peter Slimák
3. M. Bartók

Unesenie č. 12/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o konaní volieb do európskeho parlamentu
schvaľuje
na vylepovanie plagátov garážové dvere na PZ

Overovatelia:
Lukáš Kiš

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

