
Z Á P I S N I C A 

zo  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  18. januára  2013 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Miroslav Fech,  Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr.  

                   Jozef Varga       

                   Ospravedlnení: Jozef Kunák, Jozef Olejár, Margita Olejárová – hl. kontrolór 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program   

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

              4. Prerokovanie financovania projektu ENPI 

              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, Pavol 

Olejár, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek,  za overovateľa zápisnice Jozef Škovrán. 

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia  

schválili všetci poslanci.       

k bodu č.3:  

 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.  

k bodu č. 4: 

 Starosta obce navrhol poslancom schváliť použitie finančných prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 16.000,- eur na spolufinancovanie projektov, ktoré má obec na 

tento rok schválené . Návrh schválili všetci  poslanci. 

k bodu č. 5: 

           Starosta obce informoval poslancov: 

           - o skončení nájmu chaty na Lysej doterajším spôsobom z dôvodu vysokých 

prevádzkových nákladov 

           -   o skončení vedenia kroniky obce RNDr. Ernstom Alexandrom 

           -   o príprave 1. Plesu Obce Drienica       

           -  o príprave návrhu VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorý 

poslanci pripomienkovali svojimi návrhmi. Dohodli sa na termíne podávanie písomných 

žiadosti do 31.10. kalendárneho roka. Starosta obce je povinný informovať na zasadnutiach 

OcZ o podaných žiadostiach a poskytnutých dotáciách. Zmenili a doplnili znenie článku 4  

v návrhu VZN. Poslanci zobrali na vedomie tento návrh VZN.  

            -   o žiadosti p. Tomáša Mačišáka o prevode pozemku v jeho vlastníctve do majetku 

obce. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a odporúčajú starostovi obce prerokovať aj prevod 

susedného pozemku KN 924.  

k bodu č. 6:  

           Poslanci požiadali starostu obce, aby robotníci odhŕňali sneh z miestnych komunikácií 

a chodníkov zavčasu a tým predchádzali vzniku ľadových  plôch. 



           P. Varga upozorňoval na pohyb divých zvierat po obci, ďalej požiadal o odstraňovanie 

kameňov z ciest po povodniach. Upozornil na problémy s tlakom vody vo verejnom 

vodovode na hornom konci obce.  

           Starosta obce informoval poslancov o situácii okolo prístupovej cesty cez Kapustnice. 

k bodu č. 7 

  Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali 

všetci prítomní  poslanci.  

           

k bodu č. 8 

     V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

 

  

Zapisovateľ:                  Štefan Petrek    ................................ 

 

Overovateľ zápisnice:   Jozef Škovrán    ................................ 

 

V Drienici  22. januára  2013   

 

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  


