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Z Á P I S N I C A 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 16. novembra 2022 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

Novozvolení poslanci: Marián Dudič, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Milan                

Malcovský, Jozef Olejár, Anton Onofrej, Miroslav Palenčár. 

Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková 

                Podpredseda miestnej volebnej komisie: Mgr. Simona Fabianová 

                Zapisovateľ: Frederika Vranková  

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia 

o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

9. Voľba návrhovej komisie  

10. Zriadenie komisií, určenie ich náplní, zvolenie predsedov a členov komisií  

11. Určenie platu starostu obce  

12. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

13. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školskej jedálne na rok 2022 

14. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach 

15. Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a 

určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni 

16. Návrh Rozpočtu obce na rok 2023 

17. Diskusia a rôzne 

a. Vystúpenie novozvolených poslancov  

b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2023 

c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 

d. Mikuláš 2022 

18. 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.  
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k bodu č.2:  

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Frederiku Vrankovú , a za overovateľa 

zápisnice určil  Jozefa Kunáka. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.        

k bodu č.3:  

 Starosta obce udelil slovo podpredsedníčke miestnej volebnej komisie Mgr. Simone 

Fabianovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva. Neskôr odovzdala osvedčenia o zvolení starostovi obce a novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva a opustila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

k bodu č. 4 

            Starosta Ing. Igor Birčák obce prečítal znenie sľubu a svojím podpisom ho potvrdil, 

sľub je prílohou tejto zápisnice.  

k bodu č. 5 

            Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal sľub poslancov. Všetci poslanci svojím 

podpisom potvrdili tento sľub v tomto poradí: Marián Dudič, Ing. Peter Javorský, Jozef 

Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár, Anton Onofrej, Miroslav Palenčár. Sľub je prílohou 

tejto zápisnice.  

k bodu č. 6 

            Novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák vystúpil s príhovorom na nove volebné 

obdobie. V príhovore spomína prejavenú dôveru obyvateľov obce v komunálnych voľbách. 

Dal sľuby, ktoré sú reálne a ktoré plánuje počas nasledujúceho volebného obdobia splniť. 

Vraví, že prácu bude vykonávať kvalitne, poctivo s rešpektom a pokorou. Rad by pokračoval 

v zabehnutých trendoch, projektoch a víziách. Starosta obce Ing. Igor Birčák rozoberá sľuby 

ktoré sľúbil obyvateľom: nová IBV – výstavba rodinných domov v dolnej časti obce, chodník 

v hornej časti obce, rekonštrukcia miestnych komunikácií, revitalizácia plochy pred 

kultúrnym domom. COOP Jednota – bývanie, výstavba spadnutého mostu po povodniach 

2022, Zberný dvor. Oprava hrádze a regulácie, uvítanie detí do života, osadenie sedadiel 

tribúny. Vyzval poslancov k tomu aby fungovali spolu a aby to malo prospech pre obec.  

k bodu č. 7 

            Starosta obce  Ing. Igor Birčák prečítal program zasadnutia, všetci prítomný poslanci 

schválili program.  

k bodu č. 8               

            Starosta obce Ing. Igor Birčák poveril Jozefa Kunáka. Všetci prítomný poslanci 

súhlasili. 

k bodu č. 9 

 Starosta obce Ing. Igor Birčák navrhol do návrhovej komisie Milana Malcovského, 

Ing. Petra Javosrkého a Jozefa Olejára. Všetci prítomní súhlasili s návrhom. 

k bodu č. 10 

 Starosta obce v uznesení navrhol dané komisie s predsedami a členmi takto:  

1. Komisia na Ochranu verejného záujmu: a, predseda Jozef Kunák, 

      b, člen Anton Onofrej  

      c, člen  Marián Dudič 

2. Komisia pre verejný poriadok: a, predseda Ing. Peter Javorský 

                                                  b, člen Jozef Kunák  

                                                  c, člen Anton Onofrej 

3. Finančná komisia: a, predseda Milan Malcovský 

                               b, člen Jozef Kunák  

                               c, člen Ing. Peter Javorský 

4. Kultúrna komisia: a, predseda Miroslav Palenčár 

                              b, člen Ing. Peter Javorský   

                              c, člen Antónia Petreková 
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5. Športová komisia: a, predseda Marián Dudič 

                                                  b, člen Milan Malcovský   

                                                  c, člen Jozef Olejár 

Všetci prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili a určili náplň komisií.  

k bodu č. 11   

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s platom,  aký mal 

doteraz. Ing. Peter Javorský sa vyjadril aby plat starostu obce sa dal na základný, starosta 

obce povedal, že nie je nový starosta ale novozvolený a je vo funkcií 16 rokov. Ing. Peter 

Javorský namieta, že je kríza a že by sa malo šetriť. Marián Dudič uznal, že práca starostu je 

ťažká práca ale nedal by doterajšie navýšenie 53% ale aspoň určitú časť 25%. Anton Onofrej 

uznal že to je ťažké lebo je energetická kríza a dal by navýšenie 20%, Jozef Kunák povedal, 

že tolerancia je 0-60% tak bolo by dobré dať aspoň polovicu čo je 30% a po čase sa uvidí, 

Milan Malcovský povedal že tým že ho ľudia zvolili si aj obhájil plat a že nezačína vo funkcií 

ale pokračuje. Miroslav Palenčár súhlasil s Milanom Malcovským a myslí si že za starostom 

je vidno jeho prácu a ten plat si zaslúži. Jozef Olejár poznamenal, že plat ide z rozpočtu obce 

a že by mal byť nižší. Poslanci sa nakoniec dohodli na navýšení 30%. Ing. Peter Javorský sa 

zdržal hlasovania.  

K bodu č. 12 

 Starosta obce Ing. Igor Birčák rozobral návrh VZN č. 1/2022 vysvetlil od čoho sa 

odvíja tento poplatok, a že sa schválil zákon na váženie odpadu, ktorý by chcel v budúcnosti 

realizovať. Vysvetlil princíp a fungovanie tohto zákona. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

tento návrh. 

k bodu č. 13   

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom VZN č. 2/2022.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva prerokovali tento návrh.  

k bodu č. 14 

 Starosta obce oboznamuje poslancov obce s návrhom VZN č. 3/2022. Poslanci sú 

v princípe proti vysokému navyšovaniu cien miestnych daní. Starosta obce poznamenal že to 

je len návrh. Poslanci rozobrali jednotlivé poplatky na, ktorých sa dohodli. Obecné 

zastupiteľstvo v Drienici prerokovalo tento návrh. 

k bodu č. 15 

 Starosta obce predstavil návrh VZN č. 4/2022, navrhuje zvýšiť úhradu mesačných 

výdavkov na jedno dieťa, finančné pásmo na nákup potravín, príspevok na režijne náklady. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tento návrh.  

k bodu č. 16   

 Starosta obce Ing. Igor Birčák predložil návrh rozpočtu na rok 2023 poslancom 

obecného zastupiteľstva, prečítal z akých bodov je tvorený rozpočet obce. Všetci poslanci 

zobrali na vedomie tento rozpočet.   

k bodu č. 17 

 a, Jozef Kunák navrhol aby sa zvolil člen školskej rady. Starosta obce navrhol 

spomínaného Jozefa Kunáka, keďže členom je už niekoľko rokov a svoju prácu odvádza 

veľmi dobre. Poslanci obecného zastupiteľstva schválilo tento návrh. 

 b, Starosta obce predstavil plán zasadnutí na rok 2023 

 c, Starosta obce predstavil podujatia , ktoré sa v obci pravidelne konajú. A chcel by 

aby sa v obci konalo viac športových aktivít.  

 d, Poslanci spolu so Starostom obce sa dohodli na podujatí pre deti, Mikuláš 2023. 

ďalej informoval o tom, že dané podujatie sa uskutoční 4.12.2022 

k bodu č. 18 

 Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 
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Zapísala: Frederika Vranková  .............................. 

 

Overovateľ: Jozef Kunák  .................................. 

 

V Drienici 16.11.2022 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


