
U Z N E S E N I E 

 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  4.8.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

130. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

131. Návrh programu zasadnutia  

132. Kontrola uznesení 

133. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016 

134. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016  

135. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 

136. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

        a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni 

137. Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice 

138. Použitie rezervného fondu obce 

 

Uznesenie č. 130 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Jozef Kunák 

       Milan Malcovský 

       Miroslav Fech 

                   2. overovateľa zápisnice                         Miroslav Palenčár 

 

Uznesenie č. 131 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 132 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

Uznesenie č. 133 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 134 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 



 

Uznesenie č. 135 

Rozpočtové opatrenia č. 7/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 

 

 

Uznesenie č. 136 

Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

        a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

 

Uznesenie č. 137 

Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie informácie starostu obce o havarijnej situácií na miestnej 

komunikácií v lokalite Kapustnice 

B. Poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov lesa PS-Háj Jakubovany, 

Juraj Adam a VÚC Prešov do 31.8.2016 

 

 

Uznesenie č. 138 

Použitie rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 35.000,- Eur:  na spolufinancovanie projektu 

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica v sume 7.000,- Eur, 

na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice v sume 5.000,- 

Eur, na výstavbu prechodového mosta na novom chodníku v sume 5.000,- Eur  a na 

spolufinancovanie grantu z Nórskych fondov v sume 18.000,- Eur.  

 

V Drienici 4.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ing. Igor Birčák 

                                                                        starosta obce 


