ZÁPISNICA
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 8. decembra 2016
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,
Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní: Pavol Olejár - ospravedlnený

Milan Malcovský,

Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017
5.
Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
6.
Rozpočtové opatrenie č. 13/2016
7.
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
k bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik a Milan
Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa
zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie
č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je odovzdané novému právnikovi,
ktorý po preštudovaní spisu navrhne ďalší postup. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite
Markoveň –dvaja z vlastníkov súhlasia s odkúpením, ostatní nie resp. sa nevyjadrili..
Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú – prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č. 4
Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková prečítala návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2017. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 12/2016, ktoré
sa týka navýšenia bežných príjmov a výdavkov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto
rozpočtové opatrenie.
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k bodu č. 6
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 13/2016, ktoré
sa týka navýšenia bežných príjmov a výdavkov a to o predpokladané navýšenie podielu daní
z príjmov zo štátneho rozpočtu. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie tohto
rozpočtového opatrenia.
k bodu č. 7
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019.
Obyvatelia obce k tomuto návrhu nepodali žiadne vyjadrenia. Hlavný kontrolór obce Ing.
Mária Galeštoková prečítala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Finančná komisia
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2017 a rozpočty na roky 2018
a 2019 zobrať na vedomie. Hlasovanie: za schválenie rozpočtu na rok 2017 hlasovali všetci
prítomní poslanci. Na vedomie zobrali rozpočet na roky 2017-2018, odborné stanovisko
hlavného kontrolóra a stanovisko finančnej komisie.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o potrebe nakúpiť dopravné značky na označenie
miestnych komunikácií, na zatrávnenie ihriska dokúpi materiál a tak isto aj na dokončenie
chodníka. Predložil plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017. Informoval
poslancov o činnosti Oblastnej organizácií cestovného ruchu – starosta sa stal členom
dozornej rady, Dušan Šimko členom predstavenstva a budú pripravovať plán rozvoja regiónu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, v nasledujúcich dňoch
budú pozývaní za účelom vyjadrenia svojich požiadaviek. Mikuláš bude 10.12.2016
v kultúrnom dome, na rok 2017 je naplánovaná zabíjačka a ples, ktorý sa uskutoční
18.2.2017.
k bodu č. 9
V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. Starosta obce navrhol schválenie odkúpenia
pozemkov na ulici Markoveň a to parcelné číslo KNC 1103 LV 16 o výmere 18 m² od Márie
Jurkovej a parcelné číslo KNC 1104 LV 53 o výmere 45 m² od Leonarda Škovrana a jeho
manželky Eleny za cenu 3,- Eur za m² tak ako bolo schválené uznesením č. 90/2015. Všetci
prítomní poslanci hlasovali za odkúpenie týchto pozemkov. Ostatným vlastníkom pozemkov
pod miestnou komunikáciou oznámiť, že obec odkupuje tieto pozemky. V budúcom roku je
naplánovaná oprava časti tejto cesty, ktorá bude vo vlastníctve obce.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali
poslanci na vedomie.
k bodu č. 11
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

...............................

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

................................

V Drienici 14. decembra 2016
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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