ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22. júna 2012
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
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 2. polrok 2012
5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2011
6. Záverečný účet obce Drienica za rok 2011
7. Prerokovanie žiadosti MXM spol. s r.o. Drienica a Besna spol. s r.o. Drienica
8. Oslavy obce k 680. výročiu prvej písomnej zmienky o obci
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenia
12. 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 Olejár, Jozef Kunák, Štefan Petrek, za
zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. Plat starostu obce bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí.
k bodu č. 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 predniesla
Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov, o vykonanej inventarizácií majetku obce
k 31.12.2011, prečítal inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku. Pri
inventarizácií neboli zistené žiadne rozdiely, evidencia majetku súhlasí so účtovnými
výkazmi. Poslanci jednohlasne schválili inventarizáciu majetku obce k 31.12.2011.
k bodu č. 6
K návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 predniesla stanovisko Margita Olejárová,
hlavný kontrolór obce, odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Drienica za rok 2011 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky prečítal Miroslav Fech.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 bol schválený všetkými prítomnými poslancami
s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

k bodu č. 7
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh zmlúv o spolupráci medzi Obcou
Drienica a MXM spol. s r.o. Drienica a medzi Obcou Drienica a Besna, spol. s r.o. Drienica,
ktoré sa týkajú zlepšenia poskytovaných služieb pre návštevníkov obce Drienica a lyžiarskej
a turistickej oblasti Drienica. Na základe týchto zmlúv obec prenechá spoločnostiam do
užívania pozemky za účelom zveľaďovania vstupu do R.O., starostlivosť o záchytné zóny pre
návštevníkov obce, spoločnosti postavia v obci nové autobusové zastávky. Dušanovi Šimkovi,
ktorý bol prítomný na rokovaní bolo udelené slovo a bližšie vysvetlil návrh týchto zmlúv. Za
schválenie týchto zmlúv hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o prípravách na oslavy 680. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Vyzval poslancov na pomoc pri realizácií. Prítomnej Ivete Fechovej bolo
udelené slovo. Oboznámila prítomných s programom, ktorý sa začne v piatok príchodom
hostí z Poľska, očakávame delegácie z gminy Wisniew a Stará Wies , z Ukrajiny,
partnerského mesta Perechyn, zástupcov z Maďarska a rodákov z obce Drienica. Poslanci
budú k dispozícií hosťom takto: gmine Wisniew Jozef Škovrán a Jozef Olejár, gmine Stará
Wies Pavol Olejár a Jozef Kunák, hosťom z mesta Perechyn PaedDr. Jozef Varga a Miroslav
Fech. V sobotu bude hlavný program začínať krojovaným sprievodom cez obec do rekreačnej
oblasti, kde bude od 14.00 hod. začínať hlavný program, v ktorom vystúpia hostia a pozvané
súbory z okolitých obcí. V nedeľu bude o 10.00 hod. svätá liturgia, poobede slávnostné
otvorenie nového ihriska na dolnom konci a od 13.00 hod. futbalový turnaj.
k bodu č. 9
Starosta obce predložil žiadosti MXM spol. s r.o. Drienica a Ing. Vladimíra Oboňu
o súhlas obce v prípade realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky po pozemkoch vo
vlastníctve obce. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s realizáciou týchto prípojok,
s podmienkou, že uvedené firmy a prípadní ďalší žiadatelia zriadia formou zmluvy o budúcej
zmluve v katastri nehnuteľnosti na vlastné náklady vecné bremeno na pozemkoch vo
vlastníctve obce.
Ďalej informoval o ukončení prác pri výstavbe chodníkov, o verifikácií údajov
a splatení úveru na chodníky. Viaceré projekty sú v štádiu hodnotenia a to na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, na protipovodňové opatrenia a na rekonštrukciu kultúrneho domu.
k bodu č. 10
V diskusií sa hovorilo o vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity v obci dňa 8.6.2012.
Škody pri povodni vznikli na miestnom potoku, prudký príval vody zničil viaceré miesta
regulovaného potoka, vylial sa z brehu, povrchové vody zaplavili studne a niektoré pivnice.
k bodu č. 11
Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 12
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

PaeDr. Jozef Varga

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

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

V Drienici 25. júna 2012
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

