ZÁPISNICA
zo 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 13. decembra 2013
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek,
Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hlavný kontrolór

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016
5. Rozpočtové opatrenia č. 11, 12 a 13
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
k bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných.
k bodu č.2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Olejár, za
zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 neboli
podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Starosta odpovedal na dotazy
poslancov Štefana Petreka a Jozefa Kunáka k jednotlivým položkám v návrhu rozpočtu.
Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
a k programovému rozpočtu na roky 2014-2016. Obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť
rozpočet obce vrátane programového rozpočtu na rok 2014 a rozpočet na roky 2014-2016
zobrať na vedomie. Svoje stanovisko predniesol aj predseda finančnej komisie PaedDr. Jozef
Varga. Za schválenie rozpočtu na rok 2014 vrátane programového rozpočtu hlasovali všetci
prítomní poslanci. Rozpočet a programový rozpočet na roky 2015 a 2016 poslanci zobrali na
vedomie.
k bodu č. 5
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenia č. 11 a 13, ktoré poslanci
jednohlasne schválili a rozpočtové opatrenia č. 12 zobrali na vedomie.
k bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov o zámene pozemkov, ktorých vlastníkom je
Gréckokatolícka cirkev Drienica, po vypracovaní znaleckého posudku. Navrhol poslancom
zmenu Zásad odmeňovania poslancov OcZ v tom zmysle, aby boli odmeňovaní za aktivitu
a účasť na obecných akciách. Poslanci návrh zamietli.

k bodu č. 7
V diskusii poslanci podávali dotazy na: - prevádzka domu smútku
- odhrňanie snehu
- likvidácia splaškov
- dobudovanie prechodov pre chodcov v obci
K bodu č. 8
Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 9
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Škovrán

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

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

V Drienici 19. decembra 2013
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

