
U Z N E S E N I E 

 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa  24.02.2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

174. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

175. Návrh programu zasadnutia  

176. Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica 

177. Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného  

        záujmu 

178. Kontrola uznesení 

179. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 

180. Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 174 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Miroslav Fech 

       Dušan Šimko 

       Jozef Kunák 

                   2. overovateľa zápisnice                         Milan Malcovský 

 

Uznesenie č. 175 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

Uznesenie č. 176 

Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca 

 Obecného zastupiteľstva Obce Drienica  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie  

     1. zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica Pavla Olejára dňom 

        4.2.2017  podľa  § 25  ods. 2  písm. j)  Zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

        zriadení v znení neskorších predpisov 

 

     2. oznámenie nástupu náhradníka PaedDr. Jozefa Vargu za poslanca Obecného  

         zastupiteľstva Obce Drienica podľa § 192 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z. z.  

         o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

 



B. Konštatuje, že 

     1. PaedDr. Jozef Varga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

 

     2. zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené funkcie predsedu Komisie pre verejný poriadok  

         a člena Komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré sú zriadené Obecným     

         zastupiteľstvom Obce Drienica      

        

 

 Uznesenie č. 177 

Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok 

 a člena komisie na ochranu verejného záujmu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

C. Volí 
     1. predsedu komisie pre verejný poriadok PaedDr. Jozefa Vargu 

 

     2. člena komisie na ochranu verejného záujmu PaedDr. Jozefa Vargu 

       

 

Uznesenie č. 178 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

Uznesenie č. 179 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici  

berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 180 

Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

súhlasí s vytvorením turistického chodníka  na časti obecných pozemkov registra C KN 

             1473/1 a  C KN  1473/60,  zastavané plochy  a nádvoria, k. ú. Drienica, LV 520   

             podľa žiadosti  Viktórie Oboňovej, prevádzka RIDE PUB Drienica 533. 

 

 

V Drienici dňa 28.02.2017 

 

 

                                                                                                Ing. Igor Birčák 

                                                                                                   starosta obce 

                                                                                

 


