
U Z N E S E N I E 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  11.3.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

101. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

102. Návrh programu zasadnutia  

103. Kontrola uznesení 

104. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015  

105. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016  

106. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu      

107. Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1 

108. Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci 

109. Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce  

110. Používanie súkromného motorového vozidla starostom obce  

 

 

 

Uznesenie č. 101 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Miroslav Fech 

       Miroslav Palenčár 

       Pavol Olejár 

                   2. overovateľa zápisnice                         Jozef Kunák 

 

 

Uznesenie č. 102 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia s doplneným textom v bode 8: a rozpočtové opatrenie č.2 

 

 

 

Uznesenie č. 103 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 104 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 

 berie na vedomie 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015    

 

 

Uznesenie č. 105 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

 

 

Uznesenie č. 106 

Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 46.000,- Eur na  

- spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 

obec Drienica v sume 10.000,- Eur 

- obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur  

- spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia chaty na Lysej v sume 20.000,- Eur 

- obstaranie pozemkov v sume  6.500,- 

- obstaranie lavičky pre peších 3.700,- Eur  

 

 

 

Uznesenie č. 107 

Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. berie na vedomie informácie starostu obce 

B. schvaľuje riešenie hraníc miestnej komunikácie parcelné číslo KNC 1119/1 

s Mikulášom Lukáčom právnou cestou 

 

 

 



 

Uznesenie č. 108  

Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. berie na vedomie  informácie starostu obce o plánovanej rekonštrukcií miestnych 

komunikácií v obci 

B. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

 

 

Uznesenie č. 109  

Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo  

A. berie na vedomie informácie starostu obce o možnosti aktualizácie územného plánu 

obce 

B. poveruje starostu obce vykonať prieskum ohľadom vykonania aktualizácie územného 

plánu obce   

 

 

 

Uznesenie č. 110 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje starostovi obce použitie  súkromného motorového vozidla na služobné cesty 

v rámci Slovenska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Igor Birčák 

           starosta obce  


