
U Z N E S E N I E 

 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  20.6.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

119. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

120. Návrh programu zasadnutia  

121. Kontrola uznesení 

122. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016  

123. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015 

124. Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015 

125. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 

126. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  

        Odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica 

127. Informácie o projektu z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného 

        z Nórskych grantov 

128. Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023 

129. Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov 

 

 

 

Uznesenie č. 119 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Milan Malcovský 

       Miroslav Fech 

       Pavol Olejár 

                   2. overovateľa zápisnice                         Jozef Kunák 

 

 

 

Uznesenie č. 120 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

 

Uznesenie č. 121 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 



Uznesenie č. 122 

Rozpočtové opatrenie č.5/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016   

 

 

Uznesenie č. 123 

Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. berie na vedomie 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce 

 

 

B. schvaľuje 

1. Celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. Krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu 

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

38.703,23 Eur 

 

 

Uznesenie č. 124 

Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku obce k 31.12.2015 

 

 

 

Uznesenie č. 125  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 126 

Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Drienica 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Drienica 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 127 

Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych 

grantov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie informácie starostu obce o projekte 

 

 

Uznesenie č. 128 

Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015-2023 

 

 

 

Uznesenie č. 129 

Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje vypovedanie Zmluvy o nájme č. 1/2010  nájomcovi COOP Jednota  Prešov SD 

 

 

 

 

 

V Drienici 21.6.2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ing. Igor Birčák 

                                                                        starosta obce 


