
U Z N E S E N I E 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  5.3.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

17. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

18. Návrh programu zasadnutia  

19. Kontrola uznesení 

20. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

22. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov 

23. Schválenie kronikára obce 

24. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

25. Informácie starostu obce o schválení audítora za r. 2014 

26. Informácie starostu obce o žiadosti Radoslava Pekára, Drienica 261 

 

 

 

Uznesenie č. 17 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení: Štefan Beňadik 

               Miroslav Palenčár 

               Pavol Olejár 

                    2. overovateľa zápisnice                     Jozef Kunák 

 

 

 

Uznesenie č. 18 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

 

Uznesenie č. 19 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie o nesplnených uzneseniach z r. 2014 č. 359,372,388 a 389 

 

 

 

Uznesenie č. 20 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

B. poveruje starostu obce vymáhať neuhradené pohľadávky obce po lehote splatnosti viac 

ako jeden rok prostredníctvom exekútora  



    

 

Uznesenie č. 21 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 22 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje:  

 1.  prenájom nebytových priestorov Chaty na Lysej na pozemku parcelné číslo KNC 1559 

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí s týmito podmienkami: 

záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

- návrh ceny za nájom nehnuteľnosti  minimálne 160 Eur na mesiac 

- doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.1.2018 

- účel nájmu nebytového priestoru na obchodné účely (okrem pohostinskej činnosti) 

   napr. na kancelárske účely, skladovacie účely a prevádzkovanie služieb 

- služby spojené s užívaním (voda, vykurovanie, vývoz fekálií) hradí nájomca na základe  

   štvrťročnej fakturácie 

- služby spojené s užívaním energie hradí nájomca  raz ročne na základe vyúčtovania energií 

   dodávateľom 

ďalšie podmienky súťaže: 

- v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti odstúpiť od  

  uzatvorenej zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace 

- nájomca nesmie zveľaďovať a rekonštruovať nehnuteľnosť bez písomného súhlasu  

  prenajímateľa okrem bežnej údržby 

- nájomca nesmie prenajať nehnuteľnosť ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe  

  bez predošlého písomného súhlasu obecného zastupiteľstva 

- nájomca si vyhradzuje právo u prenajímateľa 1x ročne poskytnúť obci Drienica  

  nehnuteľnosť na víkend (v letnom období) na kultúrne podujatie 

- vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže 

   a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov 

- návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie 

  návrhov 

- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži 

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani  

  jednu ponuku 

 

2. komisiu v zložení: starosta obce Ing. Igor Birčák, Miroslav Fech a Dušan Šimko na 

vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 23 

Schválenie kronikára obce  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. RNDr. Helenu Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 za kronikára obce Drienica 

                   2. Odmenu za spracovanie kroniky obce za rok 2015 vo výške 250,- Eur 

 

 

 

Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

 

 

 

 

Uznesenie č. 25 

Schválenie audítora  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje Ing. Vladimíra Andraščíka, audítora na vykonanie auditu obce za rok 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 26 

Žiadosť Radoslava Pekára 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Radoslava Pekára a  

berie na vedomie a súhlasí s úpravou prístupového terénu príjazdovej cesty k pozemku, 

s tým, že si dá vytýčiť inžinierske siete na vlastné náklady. 

 

 

 

 

V Drienici 6.3.2015       Ing. Igor B i r č á k  

              starosta obce  


