ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 15. marca 2013
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek,
Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnení: Jozef Kunák
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
4. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
5. Rozpočtové opatrenie č. 1
6. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesenie
10. 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, Štefan Petrek
za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
prítomní poslanci.
k bodu č.3
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 predniesla Margita
Olejárová. Obecné zastupiteľstvo berie túto správu na vedomie.
k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2013 neboli podané zo strany
fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce
od 29.1.2013 do 14.3.2013. Za schválenie VZN č. 1/2013 hlasovali piati poslanci, zdržal sa Pavol
Olejár.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 1, ktorým sa povoľuje
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 46.170,50 eur. Táto suma je
z nevyčerpaných finančných prostriedkov projektu HUSKROUA/0901/147 z európskych fondov
/45.779,50 eur/ a z pridelenej dotácie zo štátu na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho
školstva o 5% /391,- eur/. Rozpočtové opatrenie č. 1 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na
vedomie.
k bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov o doručení Zmluvy o zriadení vecného bremena
z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, ktorou navrhujú zriadiť vecné bremeno
na pozemkoch vo vlastníctve obce vo výške symbolického 1,- eura. Verejný vodovod a verejná
kanalizácia prechádza na viacerých pozemkoch vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní tejto zmluvy nesúhlasí s uvedenou výškou úhrady za zriadenie vecného bremena.
Obec odovzdala VVS a.s. bezplatne projektovú dokumentáciu, ktorá bola uhradená z rozpočtu
obce, tiež predala za symbolickú 1,- Sk pozemok pod vodojemom a prístupovú cestu. Obecné

zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovať s VVS a.s. za účelom stanovenia ceny za zriadenie
vecného bremena na pozemkoch obce minimálne v cene určenej znaleckým posudkom.
k bodu č. 7
Starosta predniesol žiadosť Folklórnej skupiny Šomka na financovanie dopravy na
festivaly, na ktoré dostala skupina pozvánky. Jedná sa reprezentáciu našej obce účasťou na
vystúpení v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v Košiciach dňa 29.6.2013, na 20.
Hornotoryskom folklórnom festivale v Krivanoch a folklórnom festivale v Kamienke. Obecné
zastupiteľstvo uvoľňuje pre Folklórnu skupinu Šomka finančné prostriedky pre dopravu na
jednotlivé vystúpenia v sume približne 500,- eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so zámenou pozemkov. Návrh na zámenu predložili
Impol spol. s r.o. Ľubotice, vlastníci predajne CBA Komfos Drienica. Jedná sa o časť pozemku
KNE 5026 na LV 1105 vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v zadnej časti obchodu pri potoku
vo výmere 39 m2 za výmenu časti pred obchodom, kde sa nachádza chodník. Ďalej poslanci
rokovali o žiadosti vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa na ulici „Markoveň“. Vlastníci
požadujú zosúladiť skutočný stav so stavom v katastri nehnuteľnosti. Časti ich parciel sa
v skutočnosti nachádzajú oproti cez cestu. ktorá je vlastníctvom obce. Pri rokovaní bolo zistené, že
zámenou pozemkov sa zabráni prístupu k pozemkom v časti pod cestou. Z tohto dôvodu je
potrebné zvolať všetkých vlastníkov. Žiadosť o výmenu pozemkov je potrebné vyriešiť aj v dolnej
časti obce, vlastníkmi p. Mačišákovou č. d. 218 a p. Malcovským č. d. 217 nebol predložený
geometrický plán.
Ďalej starosta obce informoval o projekte výmeny elektrického vedenia, ktoré uskutoční
Východoslovenská energetika v časti okolo kostola a ktorá súvisí s demontážou a montážou
verejného osvetlenia, kde vzniknú nerozpočtované náklady na preloženie V.O. .
Informoval poslancov o možnosti vyriešenia výstavby v dolnej časti obce zhotovením územného
plánu zóny s vyznačením prístupových komunikácií, ktorá v prípade schválenia by bola záväzná
pre všetkých vlastníkov. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie s p. Mačišákovou č.d. 196 poslanci
sa rozhodli počkať na výsledok tohto rokovania.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj požiadavky na prenájom mužských krojov, ktoré sú vo
vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom krojov.
Ďalej starosta informoval o požiadavkách na spolufinancovanie schválených projektov
„Rekonštrukcie verejného osvetlenia“ a „Regulácie potoka Šomka v dolnej časti“.
Spolufinancovanie obce je 5%. Bola podaná informácia o financovaní centier voľného času. Na
základe porady z rodičmi dňa 28.12.2012, kde sa rozhodlo, že financovanie CVC bude
uskutočnené tak, že rodič zaplatí príslušnému CVC-čku a na základe žiadosti o dotáciu
a priloženého dokladu potom obec preplatí rodičovi náklady. Ide o deti vo veku 2 -15 rokov a max
výška dotácie je 50€.
k bodu č. 8
V diskusií vystúpili poslanci: Jozef Škovrán s požiadavkou na zistenie informácie o počte
pripojených občanov na verejnú kanalizáciu, starosta odpovedal, že obec nemá tieto informácie
zatiaľ k dispozícii. Starosta obce bude žiadať údaje od VVS a. s., ktorá prevádzkuje kanalizáciu
a vodovod v obci. Pavol Olejár sa informoval o obecnej sieti, starosta odpovedal, že k 31.3.2013
končí obecná sieť. Zákazníci budú môcť prejsť bezplatne za tých istých podmienok od 1.4.2013
k firme Slavconet Sabinov. PaedDr. Jozef Varga sa informoval o obsadení funkcie kronikára.
Obec kronikára nemá.
k bodu č.9
Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 10: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:
Miroslav Fech .....................
Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga ...............................
V Drienici 18. marca 2013
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

