
Uznesenie č. 8/2014 
z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Záverečný účet obce Drnava za rok 2013 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 

I.   Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad. 

II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške  17 104,54 €  takto: 

1. Do rezervného fondu sa pridelí 17 104,54 € 

III. Tvorbu a použitie rezervného fondu.  

1. Tvorba:    

a) počiatočný stav            9 919,12 € 

b) tvorba              17 104,54 € 

c) konečný stav.             27 023,66 €   

2. Použitie na kapitálové výdavky:       27 023,66 €   

     

berie na vedomie: 

I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013 . 

 

                                                                                                               Helena Ulbriková, starostka obce 

V Drnave 19.06.2014 

 
 

Uznesenie č. 9/2014  
z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Návrh na realizovanie projektov 

a, rekonštrukcia miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom v obci 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje   

rekonštrukciu miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom do výšky 20 tis. €. 

 

Poveruje 

Starostku obce na prieskum trhu na zákazku rekonštrukcie miestnych komunikácii 

s asfaltovým povrchom do výšky 20 tis. €. 
                                                                                   Helena Ulbriková, starostka obce 
V Drnave 19.06.2014 



 

Uznesenie č. 10/2014  
z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Návrh na realizovanie projektov 

b, zriadenie kamerového systému v obci Drnava 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Schvaľuje   

Zriadenie kamerového systému v obci Drnava. 

 

Poveruje 

Starostku obce na prieskumom trhu na zákazku zriadenie kamerového systému v obci Drnava. 

 

 

 
                                                                                   Helena Ulbriková, starostka obce 

V Drnave 19.06.2014 

 
 

 

 

Uznesenie č. 11/2014  
z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Návrh na realizovanie projektov 

c, vybudovanie prístupovej cesty – kúpa pozemku 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

kúpu pozemku na  parcele č. KN  C č. 530/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 

zapísanej na LV č. 316, od  Jarmila Annová za účelom vybudovania prístupovej cesty 

k rodinnému domu Karola Kuchtu a manželky Márie Kuchtovej. 

 
                                                                                   Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 



 

Uznesenie č. 12/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Doplnenie štatútu obce 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

Štatút obce Drnava.  

 
                 Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Odmena hlavnej kontrolórke za I.Q 2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Ildikó Vámosovej, za I.Q 2013 vo výške 20% z funkčného 

platu.  

 
          Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 

 

 



 

Uznesenie č. 14/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Úprava platu starostke obce 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

1. Konštatuje, že priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2013 

bola  824 €. 

 

2. Určuje mesačný plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z, o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 

154/2011 Z.z. v sume 1 360 € s účinnosťou od 01.01.2014 

 

3. Zvyšuje plat starostu obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o 27 % s tým, že 

mesačný plat starostu je 1727 €. 

 
Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 
 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2014. 

 
Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 



 

Uznesenie č. 16/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Ostatné a, Inventarizácie v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

Inventarizačnú komisiu v zložení Helena Ulbriková, Eleonóra Buliková, Ildikó Šimonová na 

prevedenie inventarizácie v Základnej škole slovenskej v Drnave. 

 

 
Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 

 
 

 

Uznesenie č. 17/2014 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Ostatné b, Projekt rekonštrukcia budov ZŠ  - výmena okien 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

Žiadosť obce o zapojenie sa do projektu na rekonštrukciu budov základnej školy – výmeny 

okien. 

 
Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 11/2014  
z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 19.06.2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Návrh na realizovanie projektov 

c, vybudovanie prístupovej cesty – kúpa pozemku 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

kúpu pozemku na  parcele č. KN  C č. 530/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 

zapísanej na LV č. 316, od Jarmila Annová za účelom vybudovania prístupovej cesty 

k rodinnému domu Karola Kuchtu a manželky Márie Kuchtovej. 

 
                                                                                   Helena Ulbriková, starostka obce 

 
V Drnave 19.06.2014 

 

 

 


