Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 25.08.2009
v kancelárii OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Starostka obce privítala prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí OZ na ktorom bolo
znovu prejednané vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu v našej obci
a zrušenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Rimavskej Sobote.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Máriu Koniarovú a Lukáša Kiša.
1 . Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné sa rozhodnúť s vypracovaním
projektovej dokumentácie na kanalizáciu v našej obce. Pán RNDr. Tóth Eugen dal
vypracovať cenové ponuky na dodanie kontajnerovej ČOV pre našu obec. Je spracovaná
v štyroch variantoch. Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po prejednaní poslanci jednohlasne súhlasili s vypracovaním projektu za polovičnú cenu ako
sa dohodlo na verejnom hovore dňa 07.08.2009 t.j. 172 tis. Sk vedenú cez obec Budikovany
nakoľko naša obec by finančne nepokryla náklady na vlastnú ČOV.
2. Ďalej starostka obce informovala poslancov že primátori a starostovia obcí na schôdzi
v Rimavskej Bani, sa dohodli, aby sa obce zjednotili a utvorili spoločný obecný úrad –
stavebný so sídlom v Tisovci. Tým by sa zrušila zmluva o zriadení Spoločného obecného
úradu v Rimavskej Sobote – Mestský úrad Rimavská Sobota k 31.12. 2009.
Poslanci súhlasili so zrušením zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Rimavskej
Sobote.
3. Starostka obce informovala poslancov, že zo slnečných hodín bola odcudzená jedna socha.

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

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2009 na
Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 23/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Lukáša Kiša
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 24/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí
s vypracovaním projektovej dokumentácie ČOV vedenú cez obec Budikovany do ČOV
Teplý Vrch. V prípade neúspešnosti projektu za cenu 5 710,- €

Uznesenie č. 25/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
zrušenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu – stavebného so sídlom v Rimavskej
Sobote k 31.12.2009.
súhlasí
zo zriadením Spoločného obecného úradu - stavebného so sídlom v Tisovci – Mestský úrad
od 01.01.2010
Overovatelia:
Mária Koniarová

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

Lukáš Kiš

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

