OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 5/2016

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 1. júla 2016

overovatelia:
Ing. P Filo
JUDr., Ing. V.Barišová

Júl 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 5/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 1. júla 2016 o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho
domu

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, zástupca
starostu obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa poslanec JUDr. M.Hrnčárik
a T.Palko.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Jaroslav Mego
Gabriel Kotrha

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie žiadosti Slnečný lúč, n.o. o prenájom nebytových priestorov v budove
základnej školy s materskou školou v Drietome
4. Návrh uznesenia
5. Záver

K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
G.Kotrha
za
proti
zdržal sa

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

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

Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. P.Filo
za
proti
zdržal sa

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

JUDr.,Ing. V.Barišová
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Prerokovanie žiadosti Slnečný lúč, n.o. o prenájom nebytových priestorov
v budove základnej školy s materskou školou v Drietome
Zverejnenie zámeru obce Drietoma prenechať majetok obce do nájmu nebytového priestoru
bloku C v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome súp. č. 453 o výmere cca
300 m2 bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma dňa 15.júna
2016 do dňa konania mimoriadneho obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať majetok obce do nájmu nebytových
priestorov v budove Základnej školy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod
hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ poskytne služby fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas dňa. Takéto služby v obci nikto neposkytuje.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Základnej
školy s materskou školou Drietoma 453, kde má nezisková organizácia Slnečný lúč, n.o.
Trenčín záujem poskytovať sociálne služby pre starších občanov, na dobu neurčitú a
cenu za nájom podnikateľských priestorov vo výške 15 €/m2/rok.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Návrh uznesenia
Zástupca starostu J.Mego predniesol návrh uznesenia z rokovania mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bolo schválené nasledovne:
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Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. júla 2016.
za
proti
zdržal sa

z mimoriadneho

zasadnutia

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

Jaroslav Mego
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Ing. Peter Filo

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

JUDr.,Ing. Vladimíra Barišová ..................................
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