
U Z N E S E N I E 

zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 9. decembra 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

 

A. Schvaľuje: 

89. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech,, Jozef Olejár, 

      zapisovateľa: Pavol Olejár 

      overovateľ zápisnice: Jozef Kunák 

90. Presun bodu č. 10 z programu zasadnutia na najbližšie zasadnutie. 

91. Program zasadnutia. 

92.  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy  

       a o čiastočnej úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

       pôsobnosti obce 

93.  VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

       a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok  

       2012 

94.  VZN č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012 

95.  VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

       na kalendárny rok 2012 s doplnením: 

- v § 5, odsek  2) písmeno j) za textom iných zariadeniach text: a u blízkych príbuzných s 

trvalým pobytom mimo katastrálneho územia obce. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte. 

-  v § 5, odsek 4) nové písmeno c) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým 

pobytom v obci počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných zariadeniach 

a u blízkych príbuzných mimo katastrálneho územia obce viac ako 250 po sebe nasledujúcich 

dní. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte 

96.  Rozpočet na rok 2012 

97.  Programový rozpočet na rok 2012 

98. Predaj pozemku v majetku obce parcelné číslo KNC 1120/2 zastavaná plocha o výmere 26  

      m2 podľa geometrického plánu č. G1-353/2011 pre Ing. Milana Mlynarčíka, bytom  

      Drienica 226 z dôvodu  hodného osobitného zreteľa v cene 175,- eur. Úhradu ostatných 

      nákladov spojených s predajom pozemku uhradí kupujúci. 

99. Plán zasadnutí na rok 2012 

100. Prenájom chaty na Silvestra 2011 vo výške 500,- eur za štyri dni plus úhradu energií. 

101. Za prípravu podkladov k publikácií k výročiu obce RNDr. Ernstovi odmenu vo výške 

        1.250,- eur.  

       

B. Berie na vedomie: 

102. Pripomienku Ing. Márie Tužákovej k návrhu VNZ č. 4/2011 o miestnych daniach na rok  

        2012. 

103.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu a programovému rozpočtu 

          na roky 2012 – 2014 

104.  Rozpočet na roky 2013 – 2014 

105.  Programový rozpočet na roky 2013 - 2014          

 

    

C. Ruší: 

106. Uznesenie č. 57 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



D. Neschvaľuje: 

107. Pripomienku Ing. Márie Tužákovej k návrhu VZN č. 4/2011 o miestnych daniach 

        na rok 2012.   

 

 

 

 

 

V Drienici  14.12.2011  

 

                                                             Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 


