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Z Á P I S N I C A 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  15. januára 2016 

 

Prítomní:  Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,  Milan Malcovský, Pavol 

                                  Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko,   

                                  Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór 

Ospravedlnení: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

 

Návrh programu:  

1. O t v o r e n i e   z a s a d n u t i a 

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

3. Kontrola uznesení  

4. Prerokovanie návrhu VZN o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, 

      oznamov a reklamných materiálov 

5. Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica 

na rok 2016 

6. Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 

7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2016 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

k bodu č.1:  

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Jozef 

Kunák. Privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

k bodu č.2:   

 Zástupca starostu obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku 

obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Milan Malcovský, 

Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej 

komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č.3:  

 Poslanci zobrali na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o priebežnom plnení 

jednotlivých uznesení. 

 

k bodu č. 4 

            K návrhu VZN č. 3/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických 

a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na 

umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov.  

 

k bodu č. 5 

 K návrhu VZN č. 4/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických 

a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 4/2015 o určení výšky 
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finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej 

jedálne na území obce Drienica na rok 2016.  

        

k bodu č. 6 

            Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 

10/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie.  

 

k bodu č. 7 

            Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 

11/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie. 

 

k bodu č. 8 

            Zástupca starostu obce predložil poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Drienici na rok 2016. Plán zasadnutí poslanci zobrali na vedomie. 

 

k bodu č. 9 

            Poslanci schválili poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie 

priestupku – oplotenie pozemku bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. 

Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221.  

 

k bodu č. 10 

Poslanec M. Palenčár sa informoval, či je podpísaná zmluva o  vývoze triedeného 

odpadu z obce. Zástupca starostu obce odpovedal, že vývoz triedeného odpadu je 

potrebné zmluvne ošetriť do 30.6.2016. 

Poslanci prerokovali priebeh akcie „Tradičná obecná zabíjačka“, ktorá sa uskutoční 

23.1.2016 a uskutočnenie plesu obce dňa 6.2.2016.  

    

k bodu č. 11 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali 

poslanci na vedomie..  

 

k bodu č. 18 

            V závere sa zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie 

ukončil. 

 

 

Zapísala: Anna Onofrejová          ............................... 

 

 

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech                ................................ 

 

 

 V Drienici 20. januára 2016 

 

 

                                                                    Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                      starosta obce 

                 

 

 


