
U Z N E S E N I E 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  15.1.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

92. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

93. Návrh programu zasadnutia  

94. Kontrola uznesení 

95. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie 

      Plagátov, oznamov a reklamných materiálov 

96. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na  

      prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce 

      Drienica na rok 2016 

97. Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 

98. Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

99. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici 

   100. Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku 

 

Uznesenie č. 92 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Dušan Šimko 

        Milan Malcovský 

        Miroslav Palenčár 

                   2. overovateľa zápisnice                          Miroslav Fech  

 

Uznesenie č. 93 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

Uznesenie č. 94 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce  o plnení uznesení. 

 

Uznesenie č. 95 

Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest 

na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  

VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných 

materiálov 

 



Uznesenie č. 96 

Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov  

na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne 

na území obce Drienica na rok 2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  
VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej 

školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016 

 

Uznesenie č. 97 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2015 

 

 

Uznesenie č. 98 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2015 

 

 

Uznesenie č. 99  

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016 

   

Uznesenie č. 100 

Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

poveruje starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku – oplotenie pozemku 

bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 

221. 

 

 

 

V Drienici dňa 20.1.2016 

 

 

                                                                                                 Ing. Igor Birčák 

                                                                                                   starosta obce  

                                                                


