
Z Á P I S N I C A 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  24. mája 2013 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce 

        Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, 

                   PaedDr. Jozef Varga 

                   Margita Olejárová – hl. kontrolór 

                   Ospravedlnený: Jozef Kunák, Jozef Olejár 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

           zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení 

              4. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 

              5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 

              6. Rozpočtové opatrenia č. 2,3,4 

              7. Rôzne 

     8. Diskusia 

              9. Návrh uznesenie 

            10.  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 Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Škovrán,                      

za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár,  overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov návrhovej 

komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia  schválili všetci prítomní 

poslanci.       

k bodu č.3  

 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce 

uznesenia boli splnené. 

k bodu č. 4 

 Starosta obce informoval poslancov o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2012, 

poslanci zobrali na vedomie túto správu. 

k bodu č. 5 

 Starosta obce informoval poslancov o správe nezávislého audítora o audite účtovnej 

závierky obce Drienica, v ktorej konštatuje že hospodárenie a peňažné toky za rok 2012 sú 

v súlade s zákonom o účtovníctve.  K návrhu záverečného účtu za rok 2012 podala stanovisko 

hlavná kontrolórka obce Margita Olejárová s odporúčaním uzatvoriť celoročné hospodárenie obce 

za rok 2012 bez výhrad. Piati poslanci obecného zastupiteľstva schválili celoročné hospodárenie 

obce za rok 2012 bez výhrad.  

k bodu č. 6 

 Rozpočtové opatrenia č. 2,3 a 4 boli predložené z dôvodu úpravy rozpočtu obce na rok 

2013. Rozpočtovým opatrením č. 2 a 4 sa prekročujú výdavky pri dosiahnutých vyšších príjmov 

a to dotáciami zo štátneho rozpočtu na opravu miestnych komunikácií a na zvýšenie platov 

pedagogických zamestnancov o 5%. Rozpočtovým opatrením č. 3 boli v súlade so Zásadami 

hospodárenia presunuté rozpočtované prostriedky v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové 

opatrenie č. 3 piati poslanci schválili, rozpočtové opatrenia č. 2 a 4 piati poslanci berú na vedomie. 

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval prítomných o pripravovanom VZN o prevádzke pohrebiska, 

ktoré obec musí mať schválené v súlade so zákonom. K návrhu VZN boli podané zo strany 

poslancov  pripomienky, ďalšie budú doplnené po preverení cien za hrobové miesta, tak aby návrh 

mohol byť opätovne predložený poslancom na pripomienkovanie. Starosta tiež predložil návrh na 



prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. Po zapracovaní pripomienok bude opätovne 

predložený na pripomienkovanie poslancom OcZ. Ďalej informoval o zrušenom verejnom 

obstarávaní na dodávateľa rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia v obci, o podpísaní zmluvy 

na reguláciu potoka, a s tým súvisiace financovanie 5 % z vlastných finančných prostriedkov. 

V nedeľu 2. júna o 14.00 hod.  sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku pri príležitosti MDD 

športové odpoludnie. Predseda športovej komisie v spolupráci s ostatnými poslancami pripraví 

program. P. Dugas vyškolí komisiu na výkon preventívnych protipožiarnych  kontrol rodinných 

domov. Komisia bola schválená piatimi poslancami v tomto zložení: Anton Čarnický, Jozef 

Škovrán, Jozef Olejár.  Starosta obce informoval poslancov o vykonanej previerke prokurátora 

zameranej na dodržiavanie zákona o majetku obcí pri predaji pozemkov vo vlastníctve obce. Ďalej 

bola podaná informácia o hospodárení na chate. Tiež požiadal poslancov o vypracovanie 

podmienok pre výber nájomcu na rok 2014 prenájmu chaty na Lysej na rok 2014, tak aby mohla 

byť vyhlásená súťaž. 

k bodu č. 8 

V diskusií vystúpili poslanci:  Jozef Škovrán – požadoval informácie o novej asfaltovej ceste. 

Starosta odpovedal, že asfaltovanie ciest, asfaltovanie mostov a oprava výtlkov  bude financovaná 

z dotácie zo štátu a zvyšok komunikácií bude sponzorský dar. Pavol Olejár navrhoval, aby 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali raz za 2 mesiace. Starosta a ostatní poslanci súhlasili. 

PaedDr. Jozef Varga požadoval opravu miestnej komunikácie v časti za „hredou“, upozornil na 

poškodené kanalizačné poklopy. Starosta obce odpovedal, že cesty sa ďalej asfaltovať nebudú. 

Cestu plánujeme vysypať makadamom, na poklop upozorníme vlastníka kanalizácie 

 

k bodu č.9 

 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní poslanci.           

k bodu č. 10:  V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil.  

 

Zapisovateľ:       Pavol Olejár        ..................... 

 

Overovateľ zápisnice:  Štefan Petrek    ............................... 

 

V Drienici  27. mája  2013 

                       Ing. Igor  B i r č á k  

                                    starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


