OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 5/2017

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. augusta 2017

overovatelia:
Ing. Peter Filo
Tomáš Palko

august 2017

zapisovateľka:
Monika Hoštáková
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Zápisnica č. 5/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. augusta 2017 o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta
obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov (neprítomní: JUDr. Milan
Hrnčárik a Mgr. Adriana Michalcová) a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu M. Hoštákovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie výzvy z Prezídia hasičského a záchranného zboru SR na zhodnotenie
budovy hasičskej zbrojnice
5. Prerokovanie výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
6. Rôzne
7. Záver

Uznesenie č. 85/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko
Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 86/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Peter Filo
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr. Ing. V.Barišová, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
: 1 (Ing. Peter Filo)
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Tomáš Palko
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr. Ing. V.Barišová ,Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, Ing. M.Lacko, Ing. T,Revay)
:0
: 1 (Tomáš Palko)

K bodu 4 programu OZ
Prerokovanie výzvy z Prezídia hasičského a záchranného zboru SR na
zhodnotenie budovy hasičskej zbrojnice
Starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil prítomných poslancov s možnosťou zapojiť sa do
výzvy z Prezídia hasičského záchranného zboru SR na zhodnotenie budovy hasičskej
zbrojnice. K žiadosti je potrebné schválenie obecného zastupiteľstva spoluúčasti vo výške
minimálne 5% z dotácie

Uznesenie č. 87/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie realizácie projektu rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5 % z celkových výdavkov
projektu.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko
Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 5 programu OZ
Prerokovanie výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2017
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zapojiť sa do výzvy na rekonštrukciu
telocvične v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome, ktorej cieľom je zlepšiť
vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovnovzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
- dostavby telocvične,
- rekonštrukcie telocvične alebo
- výstavby novej telocvične.

Uznesenie č. 88/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť na kapitálové výdavky: najmenej 10% z
poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom na projekt ,,Poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017“
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko
Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 6 programu OZ
Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zapojiť sa do výzvy na rekonštrukciu a
rozšírenie vodovodních sietí – možnosť rekonštrukcie vodovodu v uličke až po vodojem –
poslanci vyjadrili záujem, nakoľko túto rekonštrukciu urobiť musíme.
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K bodu 7 programu OZ
Záver
Starosta obce Drietoma p. Jaroslav Mego poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
mimoriadneho obecného zasadnutia.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Peter Filo

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

Tomáš Palko

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