Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 15.10.2010
v kancelárii OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Starostka obce privítala poslancov a prizvaných hostí p. Kubaliakovú Elenu z MAS
MALOHONTU, Barnabáša Máteho stavebného projektanta na mimoriadnom zasadnutí OZ
a oboznámila ich s programom“
1. Prestavba kultúrneho domu
2. Riešenie využívania obecných pozemkov
3. Rôzne – prednes rozprávky a odhalenie sochy P.E.Dobšinského
Zapisovateľka p. Soňa Giertliová , overovatelia zápisnice p. Ľuboš Praslička, Mária
Koniarová
Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané ohľadom prestavby kultúrneho domu z prostriedkov
MAS, ktoré obec môže získať podaním projektu.
Za účelom dohodnutia prác a projektovej dokumentácie prizvaná p. Kubaliaková a Ing. Máte
informovali, že je potrebné sa rozhodnúť aké práce sa budú robiť v kultúrnom dome.
Informovala, že ak chceme, aby bol projekt podporený v prvom rade musí byť v KD
vybudované sociálne zariadenie, ktoré je možné vybudovať odobratím priestoru zo sály KD
a prestavbou schodiska.. Na prestavbu KD z prostriedkov MAS bude poskytnuté 66 000 €.
Projektant p. Máte informoval, že z týchto prostriedkov nevyjde oprava strechy a oprava
KD s výstavbou soc. zariadenia.
Poslanci OZ požiadali p. Máteho, aby vypracoval viac alternatív na zhotovenie soc.
zariadenia.
vybudovanie soc. zariadenia v chodbe s vchodom cez sálu KD
vstup z dvora soc. zariadenie v chodbe – nevyhovuje soc. zariadenie z dôvodu, že
nevychádzajú miestnosti podľa európskej normy
Poslanci sa dohodli, že sa ešte zídu 21.10.2010 keď bude predložený rozpočet.
2 . Starostka obce informovala poslancov, že vybavila pozemky vo výmere 77, 084 ha.
Jedná sa o lesné pozemky, TTP a ornú pôdu. Je potrebné osloviť p. Karasa, aby si podal
daňové priznanie na ornú, ktorú doteraz obhospodaroval a neplatil za ňu. Žiadala poslancov
o schválenie výrubu. Poslanci odmietli hlasovať za výrub, nakoľko je potrebné najprv
vyjadrenie cerovej vrchoviny a lesného závodu. Poslanci navrhli či by sa neoplatilo radšej dať
pozemky do prenájmu ako sami hospodáriť.
3. Rôzne:
Ďalej starostka obce informovala poslancov že v dňoch 19. a 20. októbra 2010 sa koná VII.
ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky a V. ročník celoslovenskej súťaže
v prednese slovenskej rozprávky na počesť P.E. Dobšinského s tým, že o 13,00 hodine sa
v ECAV kostole v Drienčanoch koná spomienková slávnosť na P.E.Dobšinského pri 125.
výročí úmrtia.
Dňa 21.10. 2010 sa koná spomienková slávnosť v Rimavskej Sobote pri príležitosti 125
výročia úmrtia P. E. Dobšinského s odhalením jeho sochy pri mestskom kultúrnom
stredisku.. Požiadala poslancov, o pomoc pri prednese rozprávok .

-2–

p. Giertliová – pracovníčka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu a to na:
- položke 633006 materiál na opravu mostu – 691,00 €
- položke 633006 materiál na pódium - 545,00 €
- položke 637004 zhotovenie pódia 160,00 €
Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili.

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

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

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.10.2010 na
Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Ľuboša Prasličku
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 25/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
nesúhlasia
s výrubom, nakoľko je potrebné najprv vyjadrenie cerovej vrchoviny a lesného závodu.

Uznesenie č. 26/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
úpravu rozpočtu na položkách
- položke 633006 materiál na opravu mostu – 691,00 €
- položke 633006 materiál na pódium - 545,00 €
- položke 637004 zhotovenie pódia 160,00 €

Overovatelia:
Mária Koniarová

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

Luboš Praslička

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

Viera Gregorčoková
starostka obce

