
Z Á P I S N I C A 

z  12. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  21. septembra 2012 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák,  Jozef Olejár,  Pavol Olejár, Štefan Petrek      

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór 

        Ospravedlnení: Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

              4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012 

              5. Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 

              6. Žiadosť Ing. Juraja Tužáka o odkúpenie pozemku 

     7. Žiadosť Jána Tomka o odkúpenie pozemku 

              8. Prerokovanie platu starostu obce  

              9. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 2/2012 o sociálnych  

                  službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté sociálne služby na území obce 

             10. Rôzne 

             11. Diskusia 

             12. Návrh na uznesenie 

               13.  Z á v e r 

 

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 Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Kunák, za 

zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár,  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.  

k bodu č. 4 

            Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012 predniesla Margita Olejárová, 

hlavný kontrolór. Poslanci správu o činnosti vzali na vedomie.  

k bodu č. 5 

            Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým bola uskutočnená zmena 

rozpočtu presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v júni 2012. Podľa zásad hospodárenia 

s majetkom obce starosta obce môže uskutočniť presun finančných prostriedkov na 

jednotlivých položkách a obecne zastupiteľstvo informovať na najbližšom zasadnutí. 

Opatrenie č. 1 schválili piati poslanci. 

Zároveň predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a to povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 30.000,- eur. Za zmenu rozpočtu 

hlasovali piati poslanci.  

 

 



k bodu č. 6 

           Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Juraja Tužáka o odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce KNC 976 v lokalite Kapustnice,  ktorý je v ich susedstve 

v zmysle § 9a, ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku. Menovanému 

ponúka možnosť nájmu uvedeného pozemku.   

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval o žiadosti Jána Tomka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 

obce KNE 5009, ktorý užívala nebohá Zuzana Tomková ako dvor a prístup k domu. Obecné 

zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti parcely KNE 5009 v zmysle §9a ods. 8 písm. e 

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci za cenu  podľa znaleckého posudku vrátane ceny za 

znalecký posudok, alebo ponúka menovaným možnosť dlhodobého prenájmu uvedeného 

pozemku. 

k bodu č. 8 

 Podľa § 4 ods. 4  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 

opätovne raz ročne prerokovalo plat starostu obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

nezmenili výšku platu. Plat starostu obce s účinnosťou od 1. januára 2012 podľa priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve je 1 583,- eur.   

k bodu č. 9 

 K návrhu VZN č. 2/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 

poskytnuté sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby na území obce 

neboli predložené žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb. Za prijatie VZN č. 

2/2012 hlasovali piati poslanci. 

k bodu č. 10 

 Starosta obce informoval o nákladoch na prevádzku knižnice za rok 2011 a poslanci sa 

vyjadrili aby bola zachovaná prevádzka knižnice. Predseda komisie pre verejný poriadok 

Pavol Olejár informoval prítomných o riešení susedského sporu medzi Antonom 

Maľcovským a Urbárskou spoločnosťou,  k dohode medzi menovanými nedošlo. Zároveň je 

potrebné upozorniť p. Maľcovského na nebezpečenstvo hroziace z jeho oplotenia.  

Ďalej informoval prítomných o zrušení cirkevnej základnej školy v Drienici a aj školského 

klubu detí k 31.8.2012, v Drienici je elokované pracovisko cirkevnej základnej školy bl. Petra 

Pavla Gojdiča v Prešove. Na financovanie spoluúčasti projektov, ktoré obec má schválené je 

potrebné použiť finančné prostriedky z rezervného fondu. Za použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu hlasovali piati poslanci. Podľa Zmlúv o nájme obecné 

zastupiteľstvo určuje výšku nájmu za informačné tabule pre firmu Martin Ježko – YMANZO 

Prešov a pre  SKIčko klub Drienica  po 50,- eur ročne. Do rady školy  pri materskej škole 

obecné zastupiteľstvo schválilo Jozefa Kunáka. Starosta obce informoval o výške príjmov a 

výdavkov za oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Drienica, ktoré sa 

uskutočnili v dňoch 30.6. a 1.7.2012. Ďalej informoval o začatí prác na čistení regulácie 

potoka v hornej časti „Za hredou“.   

 

k bodu č. 11 

 Do diskusie sa prihlásila Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, ktorá informovala 

obecné zastupiteľstvo o výške neuhradených faktúr za materiál, práce a služby pri vyhlásení 

III. stupňa povodňovej aktivity  a ktoré sú po lehote splatnosti. Upozornila na povinnosti obce 

podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Starosta obce odpovedal, 

že o tejto situácií písal na ministerstvo vnútra a na daňový úrad a žiadal o poskytnutie 

finančných prostriedkov na ich úhradu. Jozef  Kunák v diskusií vystúpil s podnetom na 

úpravu hrobov v zelenom háji na cintoríne a na dokončenie Domu smútku a tiež na vývoz 



odpadu z ulice za ich domom. Starosta obce odpovedal, že požiada vodárenskú spoločnosť 

o pripojenie na vodovod a kanalizáciu a následne skolaudovanie Domu smútku, vývoz odpadu 

z ulice nie je možný, vozidlo firmy sa v ulici neotočí. Štefan Petrek navrhol, aby sa vydal 

nástenný kalendár vývozu odpadu na budúci rok. Starosta obce sa bude informovať o tejto 

možnosti. V diskusií vystúpil Jozef Maľcovský, ktorý je jedným z organizátorov Šarišskej 

heligónky a informoval o prípravách 5. ročníka, ktorý sa uskutoční 22. septembra v sále 

kultúrneho domu v Drienici.  

 

k bodu č. 12 

 Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

 

k bodu č. 13 

     V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

  

Zapisovateľ:                  Jozef Olejár    ................................ 

 

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

 

 

V Drienici  24. septembra  2012   

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  


