
U Z N E S E N I E 

 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 22.04.2021 

 

   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

   143. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

   144. Návrh programu zasadnutia  

   145. Kontrola uznesení 

   146. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020 

   147. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

   148. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

   149. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

   150. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

   151. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

   152. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

   153. Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o.,   

           Medzany 46 

   154. Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice   

           na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie  

   155  Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá  

   156. Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce 

   157. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

   158. Rôzne: informácie starostu obce 

- prevádzkovanie chaty na Lysej 

- výrub líp na cintoríne 

- oprava traktora 

- ukončenie 3. etapy výstavby chodníka 

- voľné pracovné miesto v kancelárii OcÚ 

   159. Odmena hlavného kontrolóra 

 

 

Uznesenie č. 143 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Jozef Kunák 

        Ing. Peter Javorský 

        Miroslav Fech 

                   2. overovateľa zápisnice                          Mgr. Michaela Maľcovská  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7                 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 144 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 145 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 146 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 147 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7       7        0          0       

 

 

 



Uznesenie č. 148 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

                                   

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 149 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

 

        

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 150 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 151 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

  

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 



Uznesenie č. 152 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 153 

Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., 

Medzany 46 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie žiadosť o prenájom časti obecného pozemku. 

B. Súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku o výmere 6 m² na osadenie Regiomatu blízko 

konečnej zastávky autobusov v rekreačnej oblasti za týchto podmienok:  

1. prenájom na dobu určitú do 31.12.2026 

2. do konca roka 2021 prenájom pozemku bezodplatne 

3. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2026 cena prenájmu 100,00 Eur/rok  

C. Ukladá starostovi obce písomne odpovedať na žiadosť  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 6 0 1 

 

 

Uznesenie č. 154 

Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice 

na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje  

1. Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Drienica, 

Gacky-rozšírenie vodovodu B1 a kanalizácie STOKA Ca1“ v rozsahu Dodávka a Montáž 

materiálu 

 

2. Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu 

vodovodu a kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 155 

Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie  informáciu o budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá  

B. Schvaľuje výšku príspevku na spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá v   

     sume 1.000,00 Eur po podaní žiadosti o finančnú podporu.    

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 5 0 2 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 156 

Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce 4 hodiny týždenne, t. j. pracovný 

úväzok 10,66% 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 157 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

A. Vyhlasuje podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

     predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 3.9.2021. 

 

B. Ustanovuje: 

     1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

         - kvalifikačné predpoklady ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

         - minimálne 5-ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti  

           riadiacej, ekonomickej, právnickej, znalosť podvojného účtovníctva 

         - občianska a morálna bezúhonnosť 

         - znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone  

           práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona  

           o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach a zákonníka práce 

         - užívateľské ovládanie počítača – kancelársky balík Microsoft Office 

      

 

 

 



2. Náležitosti písomnej prihlášky 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje email, telefón 

• štruktúrovaný profesijný životopis  

• úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)  

            zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

            a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 

                k zmene  mena alebo priezviska; 

            b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu  

                a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 

            c) štátne občianstvo       

• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  

            o ochrane  osobných  údajov a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 

            neskorších predpisov  

      

3. Termín odovzdania písomnej prihlášky 

          Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr  

          14 dní pred dňom konania voľby, t. j. dňa 20.8.2021 do 15.00 hod. v kancelárii  

          Obecného úradu v Drienici v zalepenej obálke s označením 

          „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ 

 

4. Spôsob vykonania voľby 

         Voľba hlavného kontrolóra Obce Drienica sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov 

 

5. Ďalšie podmienky voľby 

• uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku 

so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 

v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

• každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút 

• posúdenie podaných prihlášok, t. j. otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných 

podmienok prihlášky, zabezpečia organizačne a technicky zamestnanci Obecného úradu  v 

Drienici, vypracujú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí spĺňajú určené 

požiadavky a zabezpečia pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra 

• na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na 

tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 

v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa  rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia 

jednej prihlášky a v tomto prípade je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. 

       

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 158 

Rôzne – informácie starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 159 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  Ing. Márii Galeštokovej za doterajšiu činnosť hlavného kontrolóra mesačnú odmenu 

vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 23.4.2021 do skončenia 

volebného obdobia.   

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

V Drienici 28.04.2021 

 

 

                                                                                             Ing. Igor Birčák 

                                                                                               starosta obce 


