ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 16. októbra 2017
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Milan Malcovský,
Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce
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 a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Jozef Kunák, Milan Malcovský,
za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 3
Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia sú splnené. Zámer zámeny
s p. Basárom je zverejnený, kúpno-predajná zmluva s p. Kašajovou sa pripravuje.
k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov o rokovaniach s p. Čarnickou a p. Čarnickým
o záujme obce odkúpiť od nich časť pozemku na výstavbu amfiteátra. V priebehu rokovania
zmenili svoj zámer a uvedenú časť pozemku chcú zameniť za pozemok vo vlastníctve obce
na výstavbu garáže. Obec má pripravený projekt na výstavbu športového areálu a amfiteátra,
na ktorý bude žiadať dotáciu z vyhlásenej výzvy. K podaniu projektu chýba obci súhlas na
vysporiadanie právneho vzťahu k tomuto pozemku. Z tohto dôvodu predkladá Zmluvu
o budúcej zmluve, ktorou sa vlastníci uvedeného pozemku majú možnosť rozhodnúť buď
o zámene, alebo predaji uvedenej časti pozemku. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu
o uzavretí budúcej zmluvy. Zároveň všetci prítomní poslanci schválili zrušenie uznesenia č.
211 bod D1 – o odpredaji časti pozemku C KN 730.
k bodu č. 5
Starosta obce predniesol Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy v Drienici za školský rok 2016/2017. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje túto správu. Starosta obce ďalej informoval poslancov o termíne konania podujatia
„Úcta k starším“ v mesiaci november.
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k bodu č. 6
V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č. 7
Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Palenčár.
k bodu č. 8
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

...............................

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

................................

V Drienici 17. októbra 2017

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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