
Z Á P I S N I C A 

zo  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  17. júna 2011 

 

 

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

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

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór  

                   ospravedlnený: Jozef Olejár 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

                3. Kontrola uznesení 

                4. Vypracovanie publikácie k 680. výročiu obce Drienica 

     5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 

     6. Výber dodávateľa na aktualizáciu Územného plánu obce Drienica 

                7. Schválenie inventarizácie majetku obce za rok 2010 

                8. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 

                9. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce 

              10. Schválenie smernice o používaní služobných motorových vozidiel 

              11.  Schválenie smernice o verejnom obstarávaní 

              12.  Schválenie platu starostu obce  

              13.  Rôzne 

              14.  Diskusia 

              15.  Návrh na uznesenie 

              16.  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 Miroslav Fech, Jozef Škovrán, Štefan Petrek, za 

zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. 

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia 

schválili všetci prítomní poslanci.       

 

k bodu č.3:  

 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

k bodu č. 4 

 Starosta obce navrhol, aby RNDr. Ernst Alexander vypracoval publikáciu k 680. 

výročiu obce Drienica. PaedDr. Jozef Varga doporučil tento návrh a s jeho názorom súhlasili 

všetci prítomní poslanci. 

      

k bodu č. 5 

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

Olejárová. Hlasovanie poslancov:  6 poslanci schválili plán kontrolnej činnosti 

 

  k bodu č. 6 



 Starosta obce informoval poslancov o potrebe aktualizovať Územný plán obce. Oslovil 

niektoré firmy, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou o vypracovanie cenovej ponuky. Zatiaľ má 

ponuky od Ing. arch. Michala Legdana a Ateliéru Urbeko. Navrhol, aby z radov poslancov 

bola vytvorená komisia na výber dodávateľa a to v zložení Jozef Škovrán, Jozef Olejár, Pavol 

Olejár. Poslanci hlasovali za jednotlivých členov komisie takto: za Jozefa Škovrána 5 , zdržal 

sa 1, za Jozef Olejára 6, za Pavla Olejára 5, zdržal sa 1. 

 

       

k  bodu č.7 

 Starosta obce prečítal správy o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2010. 

Poslanci schválili inventarizáciu majetku obce. Hlasovanie: za schválenie 6 poslancov. 

 

k bodu č. 8 

 K tomuto bodu predniesla stanovisko Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, 

v ktorom odporúča záverečný účet schváliť bez výhrad. Starosta obce predniesol list audítora 

Ing. Imrich Mitríka a otvoril diskusiu. Jozef Kunák diskutoval o výbere dane za psov. 

Poslanci záverečný účet obce schválili s výrokom bez výhrad. Hlasovanie:  za schválenie 

záverečného účtu bez výhrad 6 poslanci. 

 

k bodu č. 9 

 Starosta obce predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu 

obce na financovanie kapitálových výdavkov obce a to spolufinancovanie chodníkov 

a projektov.  Hlasovanie: za použitie finančných prostriedkov rezervného fondu hlasovali 6 

poslanci 

 

k bodu č. 10 

 Smernica o používaní služobných motorových vozidiel bola vypracovaná z dôvodu 

potreby dopravy občanov obce na reprezentáciu obce na jednotlivých podujatiach mimo obce 

a na pozvanie organizátorov. Na návrh PaedDr. Jozefa Varga boli niektoré body vypustené, 

iné zmenené. Takto upravená smernica bola schválená 6 poslancami. 

 

k bodu č. 11 

 Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny zákona o verejnom 

obstarávaní obec má spracovanú novú smernicu o verejnom obstarávaní. Hlasovanie: za 

schválenie smernice hlasovali 6 poslanci za.  

 

k bodu  č. 12 

 Starosta obce informoval o schválení novelizácie o zákona o platových pomeroch 

starostov obcí č. 253/1994 Z. z. PaedDr. Jozef Varga navrhol, aby schválili starostovi taký 

plat aký mal doteraz. Jeho výška bola 1549,- eur. Za schválenie platu starostu obce vo výške 

1549,- Eur hlasovali 6 poslanci.  

 

k bodu č. 13 

 V rôznom starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch a to na reguláciu 

potoka a práve prebiehajúce verejné obstarávanie na výber dodávateľa aj na verejné 

osvetlenie. Na kompostáreň budú vypracované projekty čakáme na výzvu. Chce pripraviť 

projekt na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej a na zateplenie budovy kultúrneho domu  

a výmenu okien. V rámci schváleného projektu HUSKROUA sa uskutočňuje výstavba 

multifunkčnej športovo-relaxačnej zóny a rekonštrukcia budovy Materskej školy. Pokračuje 

výstavba chodníkov v obcí, po jej ukončení budeme žiadať úver na financovanie v rámci 



schváleného projektu. Na úhradu DPH z faktúry za výstavbu chodníkov z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov obec bude žiadať bezúročnú pôžičku. Starosta bude jednať s fy 

OVO-MONT Sabinov o jej poskytnutie. Prečítal žiadosť Igora Kicka o miesto chatára na 

chate na Lysej. Informoval o možnosti umiestnenia solárnych panelov na plochých strechách 

vo vlastníctve obce, ponuka bude predložená na najbližšom zasadnutí. Dňa 24. a 25. júla sa 

uskutoční vystúpenie folklórnej skupiny Šomka v Poľsku v Starej Wsi. S preplatením 

všetkých nákladov súvisiacich s cestou do Poľska súhlasili všetci poslanci. Komisia na 

individuálnu výstavbu pracuje aj naďalej, vyskytli sa problémy s odkúpením pozemkov, 

pripraví stretnutie vlastníkov. Z finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci dobrovoľnej 

zbierky bola uhradená doprava a chladiaci box. Zbierka pokračuje ďalej do konca júna. Na 

kolaudáciu vodovodu je podaná žiadosť na Obvodnom úrade životného prostredia 

v Sabinove. Starosta predložil žiadosť Ing. Mlynarčíka, bytom Drienica 226 o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve obce p. č. KNC 1120 pred jeho rodinným domom. Poslanci súhlasili 

s odpredaním majetku obce v zmysle zákona o majetku obcí s tým, že všetky s tým spojené  

náklady  uhradí kupujúci. 

 

k bodu č. 14 

 V rámci diskusie vystúpil Štefan Petrek. Informoval sa o chodníkoch a navrhol 

zníženie obrúb pri nábehoch na  chodník. Starosta obce bude rokovať s dodávateľom. Margita 

Olejárová sa informovala o „zelenom háji“ na cintoríne. Starosta odpovedal, že je možné 

v tejto časti pochovávať.  

 

k bodu č. 15 

    Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 16 

     V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

  

Zapisovateľ:                  Pavol Olejár              ...................................... 

 

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

 

 

 

 

V Drienici  20. júna 2011 

  

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

            starosta obce  

 


