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Z Á P I S N I C A 
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 23. januára 2018 
 
 
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,  Milan Malcovský, 
Miroslav Palenčár,  
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

Ospravedlnení: Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga 
 
 
Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Odkúpenie pozemku od p. Čarnickej Jany 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver   

 
 
k bodu č.1:  
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 
Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
k bodu č.2:   
 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Jozefa Kunáka. Do návrhovej komisie 
boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Milan Malcovský a Jozef Kunák,  za overovateľa 
zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program 
zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  
 
k bodu č. 3 
            Starosta obce informoval poslancov o  predaji Fabie a o plnení uznesení. Poslanci 
zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.  
 
k bodu č. 4 
 Starosta obce informoval poslancov o cene za odkúpenie pozemku od p. Jany 
Čarnickej.  Obecné zastupiteľstvo zrušuje uznesenie č. 250 z 23. zasadnutia OcZ. Za zrušenie 
tohto uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci. Za odkúpenie pozemku CKN 730/2 
o výmere 215 m² za 5.000,- Eur hlasovali všetci prítomní poslanci. Za zriadenie vecného 
bremena – právo pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku CKN 
724/1 vo vlastníctve obce pre akýchkoľvek vlastníkov CKN 730/1 hlasovali všetci prítomní 
poslanci.  
 
k bodu č. 5 
 Starosta obce informoval poslancov o priebehu plesu obce. Ďalej informoval o ponuke 
knihy  Šoma – šomský slovník. 
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k bodu č. 6 
 V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. 
 
 
k bodu č. 7 

   V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísal: Jozef Kunák                                  ............................... 
   
Overovateľ zápisnice:  Štefan Beňadik                         ................................ 
 
 
V Drienici  26. januára 2018 
 
 
                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 
                                                                                                                 starosta obce 
                 


