
Z Á P I S N I C A 

z  25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  20. marca 2014 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,  Pavol Olejár, Jozef Škovrán  

                   PaedDr. Jozef Varga , Margita Olejárová – hlavný kontrolór 

Ospravedlnený: Štefan Petrek 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

     4. Založenie  Oblastnej organizácie cestovného ruchu  

              5. Zmena projektu verejného osvetlenia – modernizácia projektu 

              6. Rôzne 

              7. Diskusia 

              8. Návrh na uznesenie 

              9. 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 Jozef Olejár, Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga, 

za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák,  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, jedno uznesenie je v priebehu 

plnenia. 

 

k bodu č. 4 

           Poslanci udelili slovo p. Benešovi, ktorý informoval o založení oblastnej organizácie 

cestovného ruchu  o jej činnosti a o prínose pre Obec Drienica. V diskusií vystúpili Pavol 

Olejár, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár. O vstupe obce do tejto organizácie 

bude obecné zastupiteľstvo rokovať po predložení stanov.  

 

k bodu č. 5  

 Starosta obce informoval poslancov o potrebe zmeniť projekt rekonštrukcie verejného 

osvetlenia a to zmenou výbojkových svietidiel za LED svietidlá. Všetci prítomní poslanci  

zobrali na vedomie túto informáciu a súhlasia so zmenou výbojkových svietidiel za LED 

svietidlá. 

 

k bodu č. 6 

 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 1. Poslanci zobrali na 

vedomie toto opatrenie. 



k bodu č. 7 

          K dotazom ohľadne stavby Úprava Drienického potoka starosta informoval poslancov 

o prebiehajúcich prácach aj o osadení štyroch lavičiek cez potok podľa pripraveného návrhu. 

  

k bodu č. 8 

  Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

 

k bodu č. 9           

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

 

 

  

Zapisovateľ:                  Jozef Kunák    ................................ 

 

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

 

 

 

 

V Drienici  21. marca  2014   

 

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  


