ZÁPISNICA
zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12. januára 2012
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,
Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Pavol Olejár, Štefan Petrek
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
k bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných.
k bodu č.2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, za
zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Na poţiadanie
hlavnej kontrolórky obce starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia o jeden bod:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012. Členov návrhovej
komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia doplnený o jeden bod
schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe uznesenie č.78 nebolo splnené pre neprítomnosť
poslanca a úloha sa presúva do termínu nasledujúceho zasadnutia OcZ.
k bodu č. 4
Starosta obce poţiadal poslancov o schválenie predloţenia ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt: Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová
ochrana s výškou celkových výdavkov na projekt 954 016,51 Eur, s výškou celkových
oprávnených výdavkov na projekt 948 119,82 Eur, s výškou spolufinancovania projektu
ţiadateľom 53 302,68 Eur z cudzích (úverových) zdrojov, kód výzvy OPŢP-PO2-11-1.
Predloţenie ţiadosti o NFP schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5
Doplnený bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
predniesla p. Margita Olejárová a všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie

k bodu č. 6
V rôznom starosta obce informoval poslancov o pripravovanej publikácii k 680.
výročiu obce a poţiadal ich o jej prečítanie a o podávanie návrhov na prípadnú úpravu textov
v publikácii. Ďalej informoval o navrhovanom programe na stretnutie rodákov obce.
Na návrh pána Jozefa Vargu poslanci poverili starostu obce zvolať verejné
zhromaţdenie občanov obce v apríli 2012.
Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti p. Antona Malcovského, Drienica 76
o riešenie susedského sporu. Poslanci doporučujú tento spor riešiť súdnou cestou.
Starosta obce informoval poslancov o pripomienkach občanov obce k návrhu UPN
obce, Zmeny a doplnky č. 1, ktoré vyhodnotí spravovateľ návrhu.
k bodu č. 7
Starosta obce informoval o prípravách plesu obce dňa 28.1.2012. Informácie zobrali
poslanci na vedomie.
k bodu č. 8
Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali
všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 9
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Olejár

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

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

V Drienici 16. januára 2012
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

