ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25. augusta 2011
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák,
Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán,
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Neprítomný: PaedDr. Jozef Varga - ospravedlnený
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti
na území obce Drienica
5. Ponuka časti pozemku KNE 625/1, kat. územie Drienica, na odkúpenie obcou
od p. Mikuláša Malcovského, bytom Brezovica
6. Ţiadosť o prevod obecného pozemku parc. č. KNC 1138/4 do osobného
vlastníctva Ing. Vladimíra Oboňu, bytom Veľký Šariš
7. Vysporiadanie pozemkov na dolnom konci obce od súp. č. 216 po súp. č. 218
8. Ţiadosť o umiestnenie reklamnej tabule
9. Schválenie sluţobnej cesty do Gminy Wisniev
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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 Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Škovrán, za
zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Na návrh starostu
obce bol program zasadnutia doplnený o bod: Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.
Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia
doplnený o jeden bod schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Uznesenie č. 63 splnené čiastočne, ostatné uznesenia splnené. Pre výber dodávateľa
aktualizácie UPO ukladá starostovi obce zvolať zasadnutie komisie v termíne do 9.9.2011.
k bodu č. 4
Dodatkom č. 2 sa aktualizuje VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Drienica.
Umiestnením E-boxu na elektroodpad na chodbe Obecného úradu bolo potrebné toto VZN
aktualizovať. Za schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007 hlasovali všetci poslanci.

k bodu č. 5
K tomuto bodu podal vysvetlenie p. Mikuláš Malcovský, bytom Brezovica.
Informoval poslancov o ponuke predať časť pozemku parcelné číslo KNE 625/1 do
vlastníctva obce a vysvetlil dôvody svojej ponuky. Podľa neho je hranica jeho pozemku
posunutá do pozemkov obce. Po prerokovaní sa poslanci dohodli, ţe starosta obce dá vytýčiť
hranice pozemku vo vlastníctve obce a zvolá poslancov na miesto pozemku v termíne do
16.9.2011.
k bodu č. 6
Starosta obce predniesol ţiadosť Ing. Vladimíra Oboňu, bytom Veľký Šariš o prevod
obecného pozemku parcelné číslo KNC 1138/4 do osobného vlastníctva. Jedná sa o časť
pozemku okolo cesty do rekreačnej oblasti pri jeho pozemku. Za prevod vlastníctva navrhol
zriadenie vecného bremena na právo prechodu pre chatárov cez jeho pozemok. Obecné
zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať s Ing. Oboňom za účelom zámeny pozemku vo
vlastníctve obce za pozemok v jeho vlastníctve tzv. prístupovú cestu k chatám.
k bodu č.7
V tomto bode predloţil starosta obce ţiadosť p. Márie Mačišákovej, bytom Drienica
218 a p. Jozefa Malcovského, bytom Drienica 217 za účelom výmeny parciel č. KNC 1122,
1123, 516 a 521 v ich vlastníctve pred rodinnými domami s.č. 217 a 218 – prístupová cesta
za parcely vo vlastníctve obce v pomere 1:1, ktoré sa nachádzajú v časti medzi prístupovými
cestami. Menovaní na vlastné náklady dali vypracovať geometrický plán. Obecné
zastupiteľstvo schválilo výmenu parciel s tým, ţe poplatok za vklad do katastra uhradí obec.
k bodu č. 8
SKIčko klub Drienica 553 predloţil ţiadosť o umiestnenie reklamnej tabule na druhej
strane reklamnej tabule patriacej obci v rekreačnej oblasti, na ktorej je umiestnená tabuľa
Chaty pod hájom. Poslanci schválili umiestnenie reklamnej tabule pre SKIčko klub Drienica
553 za ročný nájom vo výške 50,- Eur, poplatok za rok 2011 bude vyfakturovaný v alikvotnej
čiastke. Výška nájmu pre Chatu po hájom za prenájom reklamnej tabule za ročný nájom na
rok 2011 schválili vo výške 50,- Eur.
k bodu č. 9
Starosta obce informoval poslancov o pozvaní z Gminy Wisniev z Poľska, s ktorou má
obec podpísanú zmluvu o spolupráci na dni 2.-5. septembra 2011, kde sa uskutočnia doţinky.
Na tejto zahraničnej ceste sa zúčastní delegácia obce. Financovanie nákladov pre obec bude
úhrada nákladov na cestu obecným sluţobným autom. Poslanci schválili zahraničnú sluţobnú
cestu starostovi obce.
k bodu č. 10
Doplnený bod o Protokol o výsledku kontroly. Tento protokol predniesla Margita
Olejárová, hlavný kontrolór obce. Vo svojom stanovisku navrhuje neuhradené pohľadávky
postúpiť na vymáhanie exekútorovi.
k bodu č. 11
Starosta obce predloţil návrh projektu na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej. Ďalej
predloţil návrh na uvítaciu tabuľu pri vstupe do obce. Na návrh poslancov p. Štefan Petrek
zabezpečí vyhlásenie súťaţe o ďalšie návrhy na uvítaciu tabuľu. Starosta obce informoval
poslancov o dobrovoľnej zbierke za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu
smútku v Drienici. V termíne od 17.1.2011 do 30.6.2011 sa vyzbieralo 3.405,- Eur, z tejto

sumy bola uhradená faktúra za chladiaci box vo výške 2.455,- Eur, zostatok 950,- Eur je na
účte. Na základe ţiadosti Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Drienici
o príspevok na zrealizovanie 10. ročníka výstavy ovocia a zeleniny obecné zastupiteľstvo
súhlasí s pouţitím 100,- Eur z rozpočtu obce na túto akciu. Ďalej informoval o prebiehajúcej
kolaudácií verejného vodovodu v obci. Kolaudačné rozhodnutie nebolo vydané. Podal aj
informácie o moţnosti poloţenia asfaltových kobercov na miestne komunikácie, má
vypracovanú cenovú ponuku, rozhodnutie o vykonaní týchto prác bude závisieť od
finančných prostriedkov obce. Poţiadal zástupcu starostu obce aby činnosti spojené s prácou
komisie pre výstavbu koordinoval on.
k bodu č. 12
V diskusií vystúpila p. Margita Olejárová, ktorá poţiadala starostu obce, aby rokoval
s firmou Márius Pedersen ohľadom vývozu komunálneho odpadu a to konkrétne s uloţením
smetných nádob po vysýpaní na pôvodné miesto – betónové plochy. Starosta obce bude
s nimi rokovať.
k bodu č. 13
Návrh na uznesenie predniesol Štefan
prítomní poslanci.

Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci

k bodu č. 14
V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ:

Jozef Olejár

......................................

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

......................................

V Drienici 30. augusta 2011
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

