
U z n e s e n i e  

z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 4. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia 

o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

2. Zloženie sľubu starostu obce 

3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

7. Voľba návrhovej komisie 

8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

9. Určenie platu starostu obce  

10.  VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 

11.  VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za 

poskytované sociálne služby 

12.  VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13. Rozpočet obce na roky 2019-2021 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

15. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 

16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

17. Diskusia a rôzne 

a. Vystúpenie novozvolených poslancov  

b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev 

c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 

d. Mikuláš 2018 

e. Ples obce 2019 

f. Informácie starostu obce 

g. Komisie obecného zastupiteľstva 

18. Záver  

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A) berie na vedomie 

     1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva 

     2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 



B) konštatuje, že 

     1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub 

         starostu obce 

     2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský,  

         Jozef Kunák,  Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská,    

         Jozef Olejár zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. 2/2018 

k programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 3/2018 

k návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia podľa  

§12 ods. 1 a ods. 2 zákona  č. 369/19970 Zb. o  obecnom zriadení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Poveruje 

Poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa 

§ 12 ods.1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

k voľbe návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje  

1. overovateľa zápisnice  Miroslav Fech 

1. návrhovú komisiu v tomto zložení:  Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár 

 

Uznesenie č. 5/2018 

k návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej 

členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A) zriaďuje 

komisiu na ochranu verejného záujmu  podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.   

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov 

B) volí 

     a) predsedu komisie Jozefa Kunáka 

     b) členov komisie: Ing. Petra Javorského, Michaelu Maľcovskú, Mareka Mačišáka 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2018 

k návrhu na určenie mesačného platu starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Určuje 

Plat starostu obce Drienica Ing. Igora Birčáka od termínu: 5.12.2018 

a) podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 

   1746,- Eur 

b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov  

    zvýšený o 53 % 

 

teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov v celkovej výške 2.672,- Eur s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky.  

 

Uznesenie č. 7/2018 

k VZN č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje 

VZN č. 1/2018 o určení výšky  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške 

príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 

s pozmeňovacím návrhom: v čl. III. suma 1,27  Eur sa mení na  sumu 1,19 Eur  

 

 

Uznesenie č. 8/2018 

k VZN č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje  

VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované 

sociálne služby 

 

Uznesenie č. 9/2018 

k VZN č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje 

VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Uznesenie č. 10/2018 

k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni rozpočtovej kategórie 

 

 



B. berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2020-2021 

                                   2. stanovisko hlavného kontrolóra obce  

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2018 

k rozpočtovému opatreniu č. 8/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2018  

 

 

Uznesenie č. 13/2018 

k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje  

Preplatenie 3,5 dňa  nevyčerpanej dovolenky starostu obce  

 

 

 

Uznesenie č. 14/2018 

k delegovaniu člena rady školy 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Deleguje 

Jozef Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici 

 

 

 

V Drienici 6.12.2018      Ing. Igor B i r č á k  

            starosta obce  

 


