
Z Á P I S N I C A 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  11. decembra 2014 

 
Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  
        Novozvolení poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan 

                   Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko 
                   Margita Olejárová, hlavný kontrolór 

                   Ľubica Feltovičová, predseda miestnej volebnej komisie 
 
Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva   

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať                   

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

10. Určenie platu starostu obce 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 
 

k bodu č.1:  
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 
Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.  

k bodu č.2:   
 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Pavla Olejára a za overovateľov 

zápisnice určil Jozefa Kunáka a Milana Malcovského. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.        
k bodu č.3:  
 Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Ľubici 

Feltovičovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do 
obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce 

a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.  
k bodu č. 4 
            Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text 

sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
k bodu č. 5 

            Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení 
poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí: 
Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav 

Palenčár, Dušan Šimko. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na 

vedomie.    
 



k bodu č. 6 

            Novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák predniesol prítomným príhovor, v ktorom 
zhodnotil dosiahnuté výsledky počas doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostu obce. 

Konštatoval, že sa v obci preinvestovalo približne dva mil. eur. V novom volebnom období si 
vytýčil tieto ciele: - dokončenie chodníka  
                              - rekonštrukcia verejného osvetlenia 

                              - oplotenie ihriska 
                              - osadenie lávok cez potok na dolnom konci 

                              - vypracovať územný plán zóny pre výstavbu rodinných domov na dolnom  
                                 konci obce 
                              - ukončiť riešenie prístupovej cesty do Kapustníc a v časti Gacky 

                              - zateplenie a výmena okien kultúrneho domu a obecného úradu 
Príhovor starostu obce  všetci prítomní zobrali na vedomie.                                                 

k bodu č. 7 
            Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, ktorý je potrebné 
prerokovať: 

- poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

- návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 
  ich predsedov a členov 
- návrh na určenie platu starostu obce 

- diskusia 
- návrh na uznesenie 

- záver   
Návrh programu chválili všetci prítomní poslanci. 
 

k bodu č. 8               
            Starosta obce navrhol  poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  Miroslava Fecha. Prítomní poslanci tento návrh schválili. 

 
k bodu č. 9  

            Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisií a určenie ich predsedov 
takto: komisia pre verejný poriadok  - predseda  Pavol Olejár 
          finačná komisia                       -  predseda Miroslav Fech 

          kultúrna komisia                      -  predseda Miroslav Palenčár 
          športová komisia                     -  predseda Milan Malcovský  

          komisia pre výstavbu v obci    -  predseda Štefan Beňadik 
          komisia na ochranu verejného záujmu  
                                                           - predseda Jozef  Kunák 

Poslanci hlasovaním dali súhlas na zriadenie komisií podľa predloženého návrhu. Hlasovaním 
zvolili predsedov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu. 

Starosta obce navrhol, aby sa náplň práce v komisiách prerokovala až na budúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva (ďalej len skratka „OcZ“). Poslanci tento návrh schválili. 
 

Ďalej starosta obce navrhol, aby do komisií poslanci navrhli a zvolili za člena do každej 
komisie jedného poslanca a jedného alebo troch občanov obce, aby celkový počet členov 

komisie bol nepárny. Po diskusii na túto tému poslanci navrhli prerokovať voľbu členov 
komisií až na nasledujúcom zasadnutí OcZ.  



 

k bodu č. 10 
            Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie mesačného platu vo výške 

1.360,00 Eur podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
253/1994“)  v rozsahu 100% úväzku a zvýšenie platu tak ako bolo doteraz  o 40%, čo činí 

544,00 Eur, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.  
Rozsah 100% úväzku starostu obce schválili poslanci doterajšieho obecného zastupiteľstva 

uznesením č. 328 dňa 23.5.2014. 
Na návrh poslancov Dušana Šimka a Milana Malcovského poslanci schválili zvýšenie platu 
starostu obce o 50% čo činí 680,00 Eur.  

Mesačný plat starostu obce Ing. Igora Birčáka je od 12. decembra 2014 v celkovej  výške 
2.040,00 Eur.     

 
k bodu .č.11 
 V rámci diskusie vystúpili postupne všetci poslanci.  

Olejár Pavol navrhoval dokončenie regulácie potoka, hlavne úpravu terénu okolo potoka. 
Jozef Kunák navrhoval umiestnenie smerových tabúľ pre lepšiu orientáciu v obci.    

Dušan Šimko sa informoval o výške schváleného rozpočtu obce a navrhoval výstavbu 
chodníka do rekreačnej oblasti. 
Štefan Beňadik navrhoval rekonštrukciu cesty do rekreačnej oblasti a mostov v obci. 

Miroslav Fech navrhoval rekonštrukciu kultúrneho domu a výstavbu hokejového ihriska. 
Miroslav Palenčár navrhoval umiestnenie dopravných značiek pri ceste, oplotenie ihriska 

a informoval prítomných o termíne plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015.     
 
k bodu č. 12 

 Návrh na uznesenie predniesol starosta obce Ing. Igor Birčák. Za prijatie uznesenia 
hlasovali všetci prítomní  poslanci.  

 
k bodu č. 13          
            V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

Zapisovateľ:                   Pavol Olejár                  ................................ 
 
Overovatelia zápisnice:  Jozef Kunák                  ................................ 

                                         
                                       Milan Malcovský           ............................... 

 
   
V Drienici  18. decembra 2014  

 
 

 
 
           Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                starosta obce                  
 

 


