
Z Á P I S N I C A 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  1. apríla 2011 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,  

                   Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Jozef Varga  PaedDr.,   

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór  

                   

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program   

          zasadnutia 

                3. Kontrola uznesení 

                4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 

     5. Protokol o výsledku kontroly za 2. polrok 2010 

     6. Schválenie VZN č. 1/2011 

                7. Schválenie Povodňového plánu Obce Drienica 

                8. Delegovanie zástupcu obce za člena rody školy pri MŠ v Drienici 

                9. Prejednanie sťaţnosti chatárov 

              10. Aktualizácia cenníka sluţieb poskytovaných obcou 

              11.  Rôzne 

              12.  Diskusia 

              13.  Návrh na uznesenie 

              14.  Záver 

 

k bodu č.1: 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných.  

 

k bodu č.2:  

     Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Varga PaedDr., Jozef Olejár, za zapisovateľa 

zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár.  

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice a program zasadnutia 

schválili všetci prítomní poslanci.       

 

k bodu č.3:  

     Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe všetky uznesenia boli splnené. 

 

k bodu č. 4 

     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011 prečítala Margita 

Olejárová. Hlasovanie poslancov:  7 poslanci schválili plán kontrolnej činnosti 

 

  k bodu č. 5 

     Protokol o výsledku kontroly za 2. polrok 2010 predniesla Margita Olejárová, hlavný 

kontrolór obce. P. Olejár sa informoval, či hlavný kontrolór má dosah aj na kontrolu 

prostriedkov z fondov EÚ. Hlavný kontrolór má dosah na všetky doklady. Starosta obce 

spresnil metodiku kontroly fondov z EÚ. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protokol 

o výsledku kontroly. 

 

       



k  bodu č. 6 

    Starosta obce informoval, ţe k návrhu VZN č. 1/2011 neboli zo strany fyzických 

a právnických osôb podané ţiadne pripomienky. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní 

poslanci.       

 

k bodu č. 7 

     Úvodné informácie k povodňovému plánu obce podal starosta obce. Za schválenie 

hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č. 8 

    Starosta obce informoval prítomných, ţe do rady školy pri Materskej škole v Drienici je 

potrebné za zriaďovateľa delegovať zástupcu obce.  K tejto téme diskutovali J. Olejár, P. 

Olejár, J. Kunák. Navrhli J. Kunáka. Hlasovanie poslancov: 6 za, zdrţal sa  J. Kunák. 

 

k bodu č. 9 

     Starosta obce oboznámil s obsahom dvoch sťaţností. Prvá sťaţnosť z dátumu 11.2.2011, 

ktorá sa týka havarijného stavu zosuvu pôdy na prístupovú cestu k chatám v lokalite Kočan 

v rekreačnej oblasti bola prerokovaná s týmto výsledkom: starosta obce písomne odpovie, ţe 

obec pomôţe v rámci svojich moţnosti. Druhá sťaţnosť z dátumu 14.2.2011 sa týka zvýšenia 

daní, neposkytnutia úľav zdravotne ťaţko postihnutým občanom a na hlučnú hudbu na chate 

Alpina. Po prerokovaní tejto sťaţnosti starosta písomne odpovie, ţe obec neporušila zákon 

o zvýšení dane z nehnuteľnosti a otváracie hodiny prevádzok budú v zmysle VZN č. 1/2011. 

  

k bodu č. 10 

    Starosta obce informoval poslancov, ţe na základe poţiadaviek o prenájom traktora  na 

dlhšiu dobu by bolo potrebné aktualizovať sadzbu za prenájom traktora, ak sa jedná 

o dlhodobý prenájom sadzbu za cenu dohodou. Všetci prítomní poslanci hlasovali za 

aktualizáciu cenníka v bode za prenájom traktora – dlhodobý prenájom cena dohodou. 

 

k bodu  č. 11 

    Starosta obce informoval o výbere dani za ubytovanie v zariadeniach, ktoré poskytujú tieto 

sluţby. Výber týchto poplatkov sa zlepšil,  navrhol poslancom, aby našli riešenie na zlepšenie 

tohto výberu. Ďalej predloţil ţiadosť záhradkárov o poskytnutie sluţobného motorového 

vozidla na súťaţ v Bardejove. Na poskytnutie sluţobného motorového vozidla obce pripraví 

smernicu, tak aby ju mohli vyuţívať aj iné organizácie reprezentujúce obce na rôznych 

súťaţiach a prehliadkach v rámci moţnosti zákona. Prevádzka na obecnej chate je 

pozastavená z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vykurovaním. Po obhliadke chaty sa 

poslanci vyjadria k jej prevádzke. Starosta obce informoval o obecnom plese a obecnej 

zabíjačke. Na zabezpečenie prác v obci prijal do pracovného pomeru jedného robotníka, ďalší 

z radov nezamestnaných pracujú pre obec v rámci menších obecných sluţieb. V 

prebiehajúcom projekte HUSKROUA sa pripravuje nadstavba budovy Materskej školy, 

výstavba multifunkčného ihriska a stretnutia partnerov. Bolo vyhlásené výberové konanie na 

dodanie projektov na zberný dvor a verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie 

verejného osvetlenia. Zvýšené výdavky na obecnú sieť si budú vyţadovať zvýšenie poplatku. 

Za zvýšenie poplatku o 2,- eurá mesačne od 1.4.2011 hlasovali všetci poslanci. Starosta obce 

informoval, ţe v dobrovoľnej zbierke sa vyzbieralo 1435,- eur, a za tú sumu bola uhradená fa 

za dopravu chladiaceho boxu a časť za dodávku chladiaceho boxu. Kronikár obce RNDr. 

Ernst pripraví publikáciu k 680. výročiu obce, ktorá bude rozšírením prvej publikácie o obci. 

Starosta obce predloţil ţiadosť Coop Jednota o umiestnenie informačných tabúľ 

a zabezpečenie bezbariérového vstupu k predajni. Poslanci  dali predbeţný súhlas. K 



schváleniu umiestnenia informačných tabúľ je potrebné zo strany Coop Jednota predloţiť 

projektovú dokumentáciu. V obci bude pokračovať výstavba chodníkov, na vyznačenie 

parkovacích plôch bude stretnutie poslancov dňa 4.4.2011. Ţiadosť Márie Škovranovej 

o rozšírenie verejného osvetlenia k ich novostavbe bola prerokovaná. Rozšírenie verejného 

osvetlenia bude riešené v rámci jeho rekonštrukcie. Starosta obce informoval o písomnom 

poverení , ktorým  vymedzuje okruh právomocí, úkonov a činnosti zástupcu starostu obce 

Drienica Miroslava Fecha. Na záver hovoril o práci komisie pre IBV v obci. 

 

k bodu č. 12 

    V diskusií vystúpil J. Varga, PaedDr. ohľadom čistenia priekop v rekreačnej oblasti a 

pripájaní sa na kanalizáciu. J. Kunák sa informoval o prenajímanie traktora a o zverejňovanie 

faktúr na stránke obce. Starosta obce odpovedal, ţe pracovníci obce prijatí na menšie obecné 

sluţby budú ďalej čistiť priekopy,  poplatok za vypúšťanie vôd do kanalizácie určila 

vodárenská spoločnosť, súhlas na prenájom traktora dáva starosta obce.  

 

k bodu č. 13 

    Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 14 

     V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

  

Zapisovateľ:                  Jozef Škovrán              ...................................... 

 

Overovateľ zápisnice:   Pavol  Olejár             ...................................... 

 

 

 

 

V Drienici  4. apríla 2011 

  

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

            starosta obce  

 


