
Z Á P I S N I C A 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  24. novembra 2012 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór 

        Ospravedlnení: Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

              4. Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5,6,7 

              5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 3/2012, ktorým sa  

                  vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica 

              6. Inventarizácia stavu majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov k 31.12.2012  

     7. Návrh rozpočtu na roky  2013-2015 

              8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

              9. Rôzne 

            10. Diskusia 

            11. Návrh na uznesenie 

            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 Fech Miroslav, Pavol Olejár, za zapisovateľa 

zápisnice Jozef Škovrán,  za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. 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: 

            Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 3, 4 a 5, ktorými bol zvýšený rozpočet  

obce o finančné prostriedky získané na financovanie projektu HUSKROUA a zo štátneho 

rozpočtu. Podľa zákona 583/2004 Z. z. OcZ berie na vedomie tieto opatrenia. 

Ďalej predložil rozpočtové opatrenia č. 6 a 7, ktorými bola uskutočnená zmena rozpočtu 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky v septembri a októbri 2012. Podľa zásad hospodárenia 

s majetkom obce starosta obce môže uskutočniť presun finančných prostriedkov na 

jednotlivých položkách a obecne zastupiteľstvo informovať na najbližšom zasadnutí. 

Rozpočtové opatrenie č. 6 a 7 poslanci schválili. 

k bodu č. 5:  

            K návrhu VZN č. 3/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Drienica, Zmeny a doplnky č.1 neboli predložené žiadne pripomienky od fyzických 

a právnických osôb.  

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh uznesenia o schválení 

zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Drienica v takomto znení:  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa  §11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 

zb. v znení neskorších. predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a §26 ods. 3 a  §27 



ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení /ďalej len stavebný zákon/: 

Berie na vedomie 

1. Informáciu o postupe obstarávania a prerokovania ÚPN-O Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 

2. Výsledky prerokovania  ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

3. Výsledok preskúmania  ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1, podľa §25 stavebného 

    zákona Krajským stavebným úradom Prešov zo dňa 27.09.2012 č. 2012-729/2924-2 ako 

    príslušným orgánom územného plánovania. 

Súhlasí 

1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok  na rozhodnutie o námietkach 

a pripomienkach k ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

Schvaľuje 

1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení   ÚPN-O Drienica, Zmeny 

     a doplnky č. 1 ,  vypracované firmou PROJEX, Ing. arch. Michal Legdan, Masarykova 16, 

     080 01 Prešov  

2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie 

    obce Drienica č. 3/2012,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Územného plánu obce 

    Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

Žiada 

1. zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §  

    27 ods. 4 stavebného zákona a to písm. 

 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým  

                spôsobom 

 b) doručením dotknutým orgánom 

      zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                   termín: do 30 dní 

2. označiť Územný plán obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle § 28 ods. 1stavebného  

     zákona schvaľovacou doložkou 

                 zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                                termín: do 30 dní 

3. uložiť Územný plán obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28  ods. 3 stavebného  

    zákona na týchto miestach: 

  a) Obecný úrad v Drienici 

  b) Spoločný stavebný úrade v Sabinove 

  c) Krajský stavebný úrad v Prešove  

              zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                                     termín: do 30 dní 

4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou 

    uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, 

    Odd. územného plánovania, odbor ŠSS a ÚP, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava . 

 zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                      termín: do 3 mesiacov 

Všetci poslanci tento návrh na uznesenie a VZN č. 3/2012 schválili. 

 

k bodu č. 6 

           Poslanci zobrali na vedomie Príkaz starostu obce č. 1/2012 o nariadení vykonať 

inventarizáciu  majetku, záväzkov a rozdielu  majetku  a záväzkov  v zmysle  ustanovení  § 29 

a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zo stavom k 31.12.2012 s komisiami v tomto 

zložení: 

Ústredná inventarizačná komisia: predseda Miroslav Fech 

                                                                      Bc.Elena Boguská  

                                                                      Anna Onofrejová 

Inventúrne komisie:  Materská škola                 PaedDr. Jozef Varga 

                                                                           Mária Orjabincová 

                                                                           Mária Naďová 



                                  Obec, Obecný úrad          Miroslav Fech 

                                                                           Bc.Elena Boguská 

                                                                           Anna Onofrejová      

                                  Cirkevná ZŠ                     Pavol Olejár 

                                                                           Anna Kunáková 

                                                                           Mgr. Dagmar Funtaľová  

                                  Knižnica                           Štefan Petrek 

                                                                           Jozef Škovrán 

                                                                           Martina Olejárová 

                                  Chata na Lysej                 Jozef Olejár 

                                                                           Jozef Škovrán 

                                                                           Igor Kicko 

  

k bodu č. 7 

 Starosta obce predložil poslancom na pripomienkovanie Návrh rozpočtu obce na roky 

2013-2015. Na dotaz Pavla Olejára starosta odpovedal, že kapitálové výdavky obec neplánuje 

v nasledujúcich obdobiach, lebo ich výška záleží od finančných prostriedkov poskytnutých 

z európskych fondov alebo formou dotácií zo štátu. Poslanci zobrali na vedomie tento návrh.    

k bodu č. 8   

            Starosta obce predložil poslancom na pripomienkovanie Návrhy VZN obce Drienica 

o miestnych daniach a miestnom poplatku. Oboznámil ich so zmenami v zákone č. 582/2004 

Z. z. a zdôvodnil navrhované zvýšenie dane z nehnuteľností o 10% oproti roku 2012. Pri 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vysvetlil postup pri poskytovaní 

zníženia a odpustenia poplatku. Poslanci zobrali návrhy VZN obce na vedomie.     

k bodu č. 9 

            Poslanci schválili použitie daru z Gminy Wisniew v Poľsku vo výške 97,20 Eur  na 

úhradu pohonných hmôt. 

            Starosta obce predložil žiadosť Andreja Janička, bytom Drienica 197 na odkúpenie 

pozemku v k.ú. Drienica, lokalita Kapustnice, podľa výpisu z pozemkovej knihy číslo záp. 

322, ktorá má teraz nové parcelné číslo KNC 976 a časť KNC 977. Vlastníkom týchto dvoch 

parciel je Obec Drienica. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie. Odporúčajú počkať na 

vyjadrenie Správy katastra Sabinov k podnetu A. Janička na preskúmanie zmeny vlastníka. 

Predložil aj žiadosť Ing. Juraja Tužáka, bytom Sídl. Okulka 12/15, Vranov nad Topľou 

o prenájom pozemku v k.ú. Drienica, parcelné číslo KNC 976. Poslanci zobrali žiadosť na 

vedomie, odporúčajú pozastaviť všetky úkony týkajúce sa parciel KNC 976 a KNC 977 až do 

vyriešenia preskúmania vlastníctva pôvodného vlastníka katastrom nehnuteľností. Informovať 

o vzniknutej situácii Ing. Tužáka.  

Poslanci zobrali na vedomie termín usporiadania  plesu obce dňa 26.1.2013 na základe 

informácie starostu obce. 

Starosta oboznámil poslancov s vyvážaním biologický rozložiteľného odpadu (lístie, konáre 

a pod.) od občanov obce obecným traktorom a požiadal ich na predloženie návrhov do 

budúceho zastupiteľstva akým spôsobom a za aký poplatok uskutočňovať tento vývoz v roku 

2013.          

Poslanci zobrali na vedomie starostom navrhnutý termín 9.12.2012 o 15,00 hod.  na 

uskutočnenie akcie „Mikuláš“ v kultúrnom dome spojený s rozdávaním mikulášskych 

balíčkov. 

Starosta obce ďalej informoval: 

- o žiadosti Cirkevnej ZŠ Prešov o dotáciu na fungovanie školského klubu detí  v elokovanom 

pracovisku v Drienici. Poslanci odporučili prerokovať žiadosť s finančnou komisiou, ktorej 

predseda J. Varga je ospravedlnený z terajšieho rokovania. 



- o príjmoch a výdavkoch na chate na Lysej a požiadal o prehodnotenie jej prevádzky na 

najbližšom zasadnutí OcZ 

- o prevádzke obecnej siete  

- o tom, že prístupová ceste v lokalite Kapustnice ešte nie je doriešená 

- že škody pri povodňových prácach  nie sú ešte uhradené štátom a faktúry sú po lehote 

splatnosti 

Poslanci zobrali na vedomie Plán zasadnutí OcZ na rok 2013, ktorý im predložil starosta 

obce.   

Starosta obce navrhol zmenu plánovaného termínu zasadnutia OcZ  dňa 7.12.2012 na deň 

11.12.2012. Všetci poslanci schválili túto zmenu.        

 

k bodu č. 10 

Diskutovalo sa o ukončovaní prác na ihrisku na dolnom konci obce, o pripravovanej 

kolaudácii Domu smútku, o ukončovacích prácach v budove MŠ. Poslanci sa informovali aj 

o prevádzke hotela Lysanka, ktorý je v terajšej dobe zatvorený.  

Starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch na verejné osvetlenie, reguláciu 

potoka a na spoluprácu s Poľskom, ktoré sú v schvaľovacom procese.    

            

k bodu č. 11 

 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

 

k bodu č. 12 

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

  

Zapisovateľ:                  Jozef Škovrán    ................................ 

 

Overovateľ zápisnice:   Jozef Olejár       ................................ 

 

 

V Drienici  27. novembra  2012   

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  


