
Z Á P I S N I C A 

zo  6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  18. novembra 2011 

 

 

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

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

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór  

Pozvaní:     RNDr. Alexander Ernst – kronikár obce 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

              4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2011  o povodňových plánoch záchranných prác 

         právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce 

              5. Rozpočtové opatrenie č. 1  

              6. Inventarizácia majetku  k 31.12.2011 – príkaz starostu obce  

              7. Územný plán obce – aktualizácie a doplnky. 

              8. Schválenie nákladov na vystúpenie FSk Šomka na krajskej prehliadke  

          v Medzilaborciach 

              9. Cesta cez Kapustnice – vysporiadavanie pozemkov 

            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 Jozef Škovrán, Jozef Olejár, PaedDr. Jozef 

Varga, za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech.  

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia  

schválili všetci poslanci.       

 

k bodu č.3:  

 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené. Uznesenie č. 78 

prebieha. 

 

k bodu č. 4 

            Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2011 o povodňových 

plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce 

neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za schválenie 

VZN č. 2/2011 hlasovali všetci poslanci.       

 

k bodu č. 5 

            Všetci poslanci hlasovali za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011 zo dňa 

30.09.2011, ktoré je prílohou zápisnice.  

 



 

k bodu č. 6 

            Poslanci zobrali na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2011 vykonať riadnu 

inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  členmi Ústrednej 

inventarizačnej komisie a členmi čiastkových inventúrnych komisií. Zloženie členov komisií 

je prílohou zápisnice.   

 

k bodu č.7 

            Starosta obce predložil poslancom na schválenie začatie obstarávania Územného plánu 

obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1. Informoval poslancov, že odborne spôsobilou osobou  

na obstarávanie je Ing. Stanislav Imrich, 082 36 Šindliar 138, reg. č. 082 a spracovateľom je 

Ing. arch. Michal Legdan, AASKA, Masarykova 16, 080 01 Prešov. Všetci poslanci hlasovali 

za schválenie začatia obstarávania ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1.             

 

k bodu č. 8 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie financovania všetkých 

nákladov na vystúpenie FSk Šomka na krajskej súťažnej prehliadke v Medzilaborciach na 

podujatí „Nositelia tradícií“ dňa 26.11.2011, ktorých výška bude približne 500,00 Eur. 

Financovať sa bude preprava autobusom a obed účastníkov. Za schválenie financovania 

všetkých nákladov  hlasovali všetci poslanci.   

 

k bodu č. 9 

            Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o terajšej prístupovej ceste 

v Kapustniciach, ktorá je vytvorená z pozemkov vlastníkov a o jej budúcom vysporiadaní.  

Plánuje sa zvolať pracovné stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov v dotknutej oblasti, na 

ktorom sa prejednajú podmienky pre vznik prístupovej komunikácie podľa platných noriem.         

 

k bodu č. 10 

            Starosta obce informoval poslancov o liste z firmy COOP  o ukončení prevádzky  

predajne COOP Jednoty Prešov, SD v našej obci k 31.12.2011, ktorej priestory budú ponúkať 

na prenájom. 

            Starosta obce informoval poslancov, že obec musí  zverejniť  na 15 dní pred budúcim 

zasadnutím OcZ zámer prevodu majetku na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej 

stránke – ide o predaj pozemku  parcelné číslo KNC 1120/2 o výmere 26m² pre Ing. Milana 

Mlynarčíka, bytom Drienica 226. Ing. M. Mlynarčík predložil znalecký posudok. 

             Ďalej informoval o príprave návrhov VZN na rok 2012 podľa platných zákonov: 

 - o miestnych daniach, kde je navrhované zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností o 3%, 

okrem dane zo stavieb pre rekreačné chaty, pre priemyselné stavby a stavby na ostatné 

podnikania a na zárobkovú činnosť, lebo tieto sadzby  sú dosť vysoké v porovnaní s ostatnými 

sadzbami dane zo stavieb vzhľadom na pripravovaný nový zákon o miestnych daniach na rok 

2013, 

- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde je navrhované 

zvýšenie sadzby  o 3 %  

-   o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa, kde je navrhované 

zaokrúhlenie sumy 4,98 Eur na 5,00 Eur 

-  o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení 

              Starosta obce informoval poslancov o usporiadaní plesu obce dňa 28.1.2012 

a požiadal všetkých poslancov o aktívnu účasť pri jeho príprave. Taktiež nadniesol možnosť 



usporiadania „Obecnej zabíjačky – II. ročník“ v prípade, že bude lepšia finančná situácia 

v budúcom roku. 

              Starosta obce požiadal poslancov, aby navštívili občanov obce vo svojich volebných 

obvodoch a informovali ich o príprave osláv pri príležitosti 680. výročia vzniku obce 

Drienica, na ktoré chceme pozvať všetkých rodákov a k tomu je potrebná aj spolupráca s 

nimi. Obec pripraví list pre občanov obce, v ktorom sa vyžiadajú adresy rodákov, ktorých 

obec plánuje pozvať. 

              Starosta obce požiadal poslancov o schválenie pôžičky vo výške 17.000,00 Eur od 

fyzických osôb na financovanie dokončenia chodníkov. Všetci poslanci hlasovali za 

schválenie tejto pôžičky. 

              Starosta obce požiadal kronikára obce RNDr. Alexandra Ernsta, aby oboznámil 

poslancov so situáciou pri príprave knižnej publikácie o obci pri  príležitosti 680. výročia 

obce. Pán Ernst predniesol pripravovaný obsah publikácie, ktorá bude v rozsahu približne 200 

strán. Texty budú dokončené asi v polovici decembra 2011, kedy ich bude môcť predložiť 

starostovi a poslancom na prehodnotenie v elektronickej podobe.         

                               

k bodu č. 11 

               V diskusii vystúpil p. Varga a požiadal starostu obce o riešenie problému vypúšťania 

odpadov zo žumpy v lokalite Gacky p. Jačaninom.  

 

k bodu č. 12 

    Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 13 

     V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

  

Zapisovateľ:                  Jozef  Kunák              ...................................... 

 

Overovateľ zápisnice:   Miroslav Fech             ...................................... 

 

 

 

 

V Drienici  21. novembra  2011 

  

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

            starosta obce  


