Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 24.09.2009 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Vyhodnotenie osláv – „Dedina ožíva“
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ
Kooptovanie poslanca do OZ
Úhrada čiastky za projekt na kanalizáciu
Rôzne
- konanie podujatí do konca roka 2009

9. Záver
Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov 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. Máriu Hanulovú a Petra Švoňavu.
Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.7.2009 od č. 13 do č.
16/2009 dňa 7.08.2009 č. od 20 do 22 a dňa 25.08.2009 od č. 23 po 25 boli splnené.
Ad. 4.
Dňa 25. júla 2009 sa konali oslavy „Dedina ožíva“ na prípravách, ktorých sme sa všetci
aktívne podieľali. Oslavy nám dopadli dobre, žiadne negatívne ohlasy neboli. Novotou na
oslavách boli pozývačky kráľa a princeznej v okolitých obciach. Na návštevnosti sa to
odzrkadlilo. Tradíciou boli dvory. Bolo ich štrnásť. Ponúkli v nich návštevníkom gemerské
guľky, rôzne guláše, držkový perkelt, pečenú husacinu s lokšami, šúlance makové, orechové,
plnenú kapustu , klobásky, palacinky, kuracie soté, štrúdle, zákusky a všeličo iné. Pre deti
bolo najzaujímavejšie čokoládové kráľovstvo so všelijakými maškrtami ako i nafukovací
skákací hrad. Svojou zručnosťou sa prezentovali deti z Klenovca.
V poobedňajších hodinách dobrú náladu zabezpečovali folklórne súbory z Kokavy, Klenovca,
Čiernej Lehoty a hostišovskí Sendrejovci.
Toto všetko sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK Doc. M. Murgaša CSc., ktorý sa
podujatia aj zúčastnil a poslancov BBSK JUDr. P. Struhára, Mgr. M. Bagačku a Ing. P.
Mináča. Za výdatnej pomoci poslancov, obyvateľov, aktivačných pracovníkov, ktorým patrí
veľké ďakujeme.
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Vzdanie sa mandátu poslanca.
K dnešnému dňu bolo prijaté na obecnom úrade vzdanie sa mandátu poslanca pána Júliusa
Pattu. Túto možnosť poslanec má na základe zákona SNR o obecnom zriadení 369/1992 § 25
ods 2 písm. c. Obec zaniknutie mandátu berie na vedomie a prijíma uznesenie.
Dňom 24.09.2009 zaniká mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Drienčanoch pána
Júliusa Pattu.
Ad. 6
Kooptovanie poslanca do OZ.
Vo voľbách dňa 02.12.2006 boli ako náhradníci zvolení za poslancov do obecného
zastupiteľstva 13 kandidáti. Ako prvý s počtom hlasov 38 je pán Ľuboš Praslička, ktorého
sme oslovili či s funkciou poslanca OZ súhlasí. Pán Praslička funkciu poslanca prijal
a zároveň zložil zákonom stanovený sľub poslanca, ktorý svojim podpisom potvrdil.
Ad. 7
S firmou GeemerTerm-projekcia s.r.o bola uzavretá zmluva o vykonaní diela na kanalizáciu.
V zmluve sa obec zaväzuje, že v prípade ak by neboli vybavené finančné prostriedky na
kanalizáciu obec by mala povinnosť uhradiť finančnú čiastku v sume 5 727,47 € rovnomerne
rozdelené do roku 2012. Prvú časť v sume 820,00 € máme uhradiť do 60 dní po písomnom
odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie na územné povolenie. Starostka obec žiadala
poslancov o odsúhlasenie tejto čiastky.
p. poslankyňa Koniarová konštatovala, že už sa to prejednávalo a nie je to potrebné znovu
odsúhlasovať.
Ad. 8
Starostka obce informovala poslancov o podujatiach, ktoré sa majú konať do konca roka a to
dnes 24.09.2009 – stretnutie jubilantov.
21. a 22. októbra 2009 sa bude konať regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej
rozprávky.
27.11.2009 – Vôňa Vianoc
5.12.2009 – Mikuláš
31.12. 2009 - Silvestrovská zábava
p. poslankyňa Koniarová informovala, že OZ Valgata chce uskutočniť krst knihy Dobroty
z Malohontu a žiadala starostku obce o poskytnutie kultúrneho domu poprípade spojenie
akcie Vôňa Vianoc a krst knihy, ktoré by sa uskutočnilo 06.11.2009.

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

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.09.2009 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 26/009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 272009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
vyhodnotenie akcie „Dedina ožíva“, konanej dňa 25.07.2009

Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- zánik mandátu poslanca Júliusa Pattu dňom 24.09.2009

Uznesenie č. 29/2009
Obecný zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
- kooptovanie poslanca do OZ Ľuboša Prasličku
konštatuje
že kooptovaný poslanec Ľuboš Praslička zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
informáciu o konaných podujatiach do konca roka 2009
- 21.- 22.10.2009 – regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky
- 06.11.2009 – Vôňa Vianoc a krst knihy Dobroty z Malohontu
- 05.12.2009 – Mikuláš
- 31.12.2009 – Silvestrovská zábava

Overovatelia:
Mária Hanulová

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

Peter Švoňava

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

