ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 9. decembra 2011
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,
Pavol Olejár, Jozef Škovrán – príchod na rokovanie pri bode č. 8
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie a schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej
úhrade výdavkov materskej školy a čo čiastočnej úhrade nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2011 o miestnych daniach na
kalendárny rok 2012
7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012
8. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2012 a programového
rozpočtu na roky 2012 2014
9. Schválenie predaja pozemku KNC 1120/2 o výmere 26 m2 pre Ing. Mlynarčíka,
bytom Drienica 226 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. 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 Olejár, za zapisovateľa
zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie,
zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili štyria poslanci. Starosta obce navrhol preložiť
z programu rokovania bod č. 10 na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Program
zasadnutia s vypustením bodu č. 10 schválili štyria 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 dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008
o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce neboli zo strany fyzických
a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Za schválenie dodatku č. 1 hlasovali štyria
poslanci.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Drienica na území mesta Sabinov na rok 2012 neboli zo strany fyzických
a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Za schválenie VZN č. 3/2011 hlasovali štyria
poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 4/2011 bola podaná pripomienka Ing.
Márie Tužákovej, o ktorej boli poslanci písomne informovaní dňa 6.12.2011. Tejto
pripomienke sa nevyhovuje z dôvodu, že príjmy z miestnych daní na rok 2012 sú dôležitou
súčasťou rozpočtu obce. V zložitej finančnej situácií štátu keď sú obciam krátené podiely na
daniach z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu sú miestne dane dôležitým príjmom
obce na zabezpečenie plnenia úloh samosprávy. Obec má možnosť určovať výšku miestnych
daní podľa zákona a tento príjem je zapracovaný do rozpočtu obce. K návrhu VZN zo strany
poslancov neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Pripomienka Ing. Tužákovej nebola
schválená. Za schválenie VZN č. 4/2011 podľa návrhu hlasovali štyria poslanci.
k bodu č.7
Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 5/2011 neboli podané zo strany
fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Do VZN navrhuje doplniť v § 5, odsek 2)
písmeno j) za textom iných zariadeniach text: a u blízkych príbuzných s trvalým pobytom
mimo katastra obce. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte. Ďalej doplniť v § 5, odsek 4)
nové písmeno c) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým pobytom v obci
počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných zariadeniach a u blízkych príbuzných
mimo katastrálneho územia obce viac ako 250 po sebe nasledujúcich dní. Dokladom je čestné
vyhlásenie o pobyte. Za doplnenie týchto návrhov a prijatie VZN hlasovali štyria poslanci.
k bodu č. 8
K návrhu rozpočtu na rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 neboli
podané žiadne návrhy. Odborné stanovisko k rozpočtu a k programovému rozpočtu obce
predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Rozpočet na roky 2012 a programový
rozpočet na rok 2012 boli schválené piatimi poslancami.
k bodu č. 9
Zámer obce o prevode vlastníctva majetku obce: pozemok parcelné číslo KNC 1120/2
zastavaná plocha o výmere 26 m2, katastrálne územie Drienica bol zverejnený na úradnej
tabuli obce od 22.11.2011 do 8.12.2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj tohto
pozemku pre Ing. Mlynarčíka, bytom Drienica 226 za cenu 175,- Eur z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je to, že uvedený pozemok obce menovaný udržiava a má na ňom
zasadené ovocné stromy. Ostatné poplatky súvisiace s predajom uhradí kupujúci. Za

schválenie hlasovali piati poslanci. Zároveň obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 57 zo
4. zasadnutia.
k bodu č. 11
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012 predložil starosta obce. Termíny
zasadnutí budú: 13.1., 23.3., 25.5., 22.6., 17.9., 22.11. a 7.12.2012. Za prijatie hlasovali piati
poslanci.
k bodu č. 12
V rôznom starosta obce informoval poslancov o vydaní návrhu aktualizácie územného
plánu obce – Zmeny a doplnky č.1, ktorý je zverejnený a možno ho v termíne do 4.1.2012
pripomienkovať. Navrhol úpravu ceny prenájmu chaty na Silvestra tento rok vo výške 500,eur za štari dni, plus spotreba energií. Piati poslanci schválili tento návrh. Ďalej informoval
o príprave Mikuláša pre deti na nedeľné odpoludnie dňa 11.12.2011. Na ples obce je potrebné
zabezpečiť stravu. Požiadal poslancov o návrhy na program na Deň obce, ktorý sa uskutoční
v termíne 30.6.-1.7.2012. Navrhol poslancom schválenie odmeny za prípravu podkladov
k publikácií o obci pre RNDr. Ernsta vo výške 1250,- Eur. Piati poslanci hlasovali za
schválenie tejto odmeny.
k bodu č. 13
V diskusií
starosta
obce
oznámil
poslancom
o aktuálnych
správach
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti o skúškach tlaku vodovodu.
P. Škovrán požiadal starostu obce, aby pri ukončovaní prác pri výstavbe chodníkov
skrátili dĺžku rúr, ktoré odvádzajú vodu z miestnej komunikácie do potoka. Starosta bude
informoval dodávateľa.
P. Olejár Pavol, ako predseda inventúrnej komisie majetku žiadal informácie
o vyradení majetku. Podľa zmluvy o nájme majetku môže inventúrna komisia rozhodnúť
o vyradení nepotrebného majetku.
P. Kunák mal otázku k nákupu hračiek do materskej školy a zakúpenia zvončeka, aby
sa budova mohla zamykať. Starosta obce informoval o tom, že v júni boli zakúpené hračky do
MŠ a zvonček zabezpečí.
P.
Olejárová
sa
informovala
o pohľadávkach
a záväzkoch
bývalého
Poľnohospodárskeho družstva Šarišské Sokolovce. Starosta oznámil, že družstvo je stále
v konkurze.
k bodu č. 14
Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali piati
poslanci.
k bodu č. 15
V závere sa starosta poďakoval prítomným za prácu v tomto roku a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Pavol Olejár

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

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

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

V Drienici 14. decembra 2011
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

