
U Z N E S E N I E 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 1. júna 2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

 

A. Schvaľuje: 

131. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Pavol Olejár, Jozef Olejár 

        zapisovateľa: Miroslav Fech 

        overovateľ zápisnice: Jozef Kunák 

132. Program zasadnutia  

133. Zriadenie Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou Mgr. Silviou  

        Urdzíkovou, bytom Drienica 240 

134. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych službách, o spôsobe  

        a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce 

135. Pripomienku č. 6 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica 224, lebo je potrebné začleniť lokalitu Pod Solovazy do urbanistického  

        riešenia výstavby chát 

136. Podľa pripomienky č. 9  k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha  

        Škovrana, Drienica 224 opraviť nepresnosti v názvoch lokalít v návrhu zmien    

B. Neschvaľuje:  

137. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Viery Beňadikovej, Drienica  

        501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa  

        uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti. 

138. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Simeona Beňadika, Drienica  

        501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa  

        uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti. 

139. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Sabíny Beňadikovej,  

        Drienica 501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto 

        zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti. 

140. Pripomienku č. 1 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica 224,  lebo v navrhovanej lokalite bol výhľadovo riešený areál športu – golf.  

        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmenách a doplnkoch rozšírenie záberu plochy pre  

        šport a klasifikuje ju ako viacúčelový športový areál.      

141. Pripomienku č. 2 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica  224,  lebo v terajších zmenách a doplnkoch  sa táto lokalita nerieši  

142. Pripomienku č. 3 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica  224,  lebo v terajších zmenách a doplnkoch  sa táto lokalita nerieši  

143. Pripomienku č. 4 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica  224,  lebo v terajších zmenách a doplnkoch  sa táto lokalita nerieši  

144. Pripomienku č. 5 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,   

        Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch bola navrhnutá vyššia výmera     

145. Pripomienku č. 7 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch  sa nerieši oprava základnej  

        školy a jej areálu  

146. Pripomienku č. 8 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch  sa tieto podnety neriešia 

147. Pripomienku č. 9 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana,  

        Drienica 224  v časti nesúlad máp, lebo mapový podklad bol použitý z predchádzajúceho 

        ÚPN obce  



C. Berie na vedomie: 
148. Oznam starostu obce, že k návrhu VZN Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych službách,  

        o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce neboli podané  

        žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb    

149. Informácie starostu obce o prípravách na oslavy 680. výročia obce 

150. Usporiadanie športového popoludnia pre detí dňa 3.6.2012 

151. Informáciu starostu obce o susedskom spore medzi Urbárskou spoločnosťou Drienica  

        a p. Antonom Malcovským, ktorý je potrebné vyriešiť v spolupráci s komisiou pre  

        verejný poriadok   

 

 

  

V Drienici  4.6.2012  

 

   

 

                                                                                   Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  

 

 

 

 

 


