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Z Á P I S N I C A 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  5. marca 2015 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,   

                                  Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko 

                   Margita Olejárová, hlavný kontrolór 

Neprítomní: poslanec Milan Malcovský - ospravedlnený 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

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

      zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

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

6. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov 

7. Schválenie kronikára obce 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

k bodu č.1:  

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných.   

 

k bodu č.2:   

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Palenčár, Pavol 

Olejár a  za overovateľa zápisnice Jozef Kunák.  Členov návrhovej komisie a overovateľa 

zápisnice schválili všetci poslanci. 

 

k bodu č.3:  

 Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté v roku 2015 sú splnené. Poslanci 

informáciu zobrali na vedomie.  Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach  

za r. 2014  zobrali poslanci tiež na vedomie.  

 

k bodu č. 4 

            Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 predniesla Margita 

Olejárová, hlavný kontrolór obce.  K uvedenej správe sa vyjadrili poslanci Jozef Kunák 

a Dušan Šimko. Starosta obce vysvetlil dôvod nesplnenia uznesení z r. 2014. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti a poverilo starostu obce 

vymáhať neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden rok prostredníctvom 

exekútora.  

 

k bodu č. 5 

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

Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  
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k bodu č. 6 

            Starosta obce predložil poslancom návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov chaty na Lysej / prílohe/ vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže bude zverejnené na internetovej stránke obce a v regionálne tlači. 

Posudzovanie prihlásených súťažiacich vyhodnotí komisia v zložení: starosta obce, Dušan 

Šimko a Miroslav Fech. Za vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže a za zloženie komisie 

hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č. 7 

         Starosta obce predložil poslancom návrh poslancom na kronikára obce. RNDr. Helenu 

Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 poslanci jednohlasne schválili za kronikára obce. Za 

spracovanie kroniky za rok 2015 jednohlasne schválili odmenu 250,- Eur. 

 

k bodu č. 8               

            Starosta obce predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2015. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené opatrenie. 

 

 k bodu č. 9 

             Obecné zastupiteľstvo dalo slovo RNDr. Alexandrovi Ernstovi, kronikárovi obce, 

ktorý informoval poslancov o spracovávaní textu kroniky za rok 2014. Finálny návrh predloží 

starostovi obce a ten ho zašle poslancom na pripomienkovanie.  

 Starosta obce predložil návrh na vykonanie auditu za rok 2014 audítorom Ing. 

Vladimírom Andraščíkom. Poslanci jednohlasne schválili Ing. Vladimíra Andraščíka na 

vykonanie auditu obce za rok 2014. 

 Starosta obce informoval predsedu komisie pre verejný poriadok o oznámení p. 

Ovčaryovej, že súhlasí so zvolaním komisie pre verejný poriadok na prešetrenie jej sťažnosti.   

 Ďalej informoval poslancov o žiadosti p. Radoslava Pekára, bytom Drienica 261, 

ktorou informuje obecné zastupiteľstvo so zmenami vykonanými na prístupe k jeho pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto informáciu s tým, že pri zmene prístupu musí 

si p. Pekár na vlastné náklady dať vytýčiť inžinierske siete.  

 Starosta obce informoval poslancov o pozvánke mesta Marfü z Maďarska na termín 

18-22.8.2015. V mesiac apríl sa uskutoční stretnutie predstaviteľov samospráv oboch strán.   

 

k bodu č. 10 

 V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, ktorý sa informoval o priebehu projektu na 

Kamerový systém v obci. Starosta odpovedal, že práce na projekte už prebiehajú.   

k bodu č. 11 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Za prijatie uznesenia 

hlasovali všetci prítomní  poslanci.  

k bodu č. 12 

            V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 

Zapísala: Bc. Elena Boguská        ............................... 

 

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák                   ................................ 

  

V Drienici  6. marca 2015  

              Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                       starosta obce 

                 


