
Z Á P I S N I C A 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 18. novembra 2013 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce 

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

                       PaedDr Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór 

                   Ospravedlnený: Jozef Škovrán 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

         zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení 

              4. Schválenie predaja pozemku pre p. Ľudmilu Kmecovú 

              5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov 

              6. Prerokovanie žiadosti o zámenu pozemkov 

              7. Rozpočtové opatrenie č. 10 

     8. Rôzne 

              9. Diskusia 

            10. Návrh na uznesenie 

            11. 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 Kunák, Štefan Petrek, Jozef Olejár                      

za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej 

komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní 

poslanci.  

k bodu č.3  

 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce 

uznesenia boli splnené. 

k bodu č. 4 

 Starosta obce predložil poslancom znalecký posudok, za účelom predaja pozemku parcelné 

číslo KNC 1473/42 o výmere 149 m2, druh zastavaná plocha pre p. Ľudmilu Kmecovú za cenu 

150,- Eur. Zámer predaja pozemku bol zverejnený a podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e) je dôvodom predaja to, že uvedený pozemok 

sa nachádza medzi pozemkami, ktorých  vlastníkom je žiadateľka o odkúpenie pozemku p. 

Ľudmila Kmecová. Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za pozemok parcelné číslo KNC 

1473/42  vo výške 500,- eur. Za cenu 500,- Eur hlasovali všetci prítomní poslanci. Ukladá 

starostovi obce oznámiť p. Kmecovej schválenú cenu tohto pozemku. 

k bodu č. 5 

 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Vladimíra Hrebíčka a manželky Ľubice 

o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo KNE 5/2 o výmere 38,53 m2, ktorá je vo vlastníctve 

obce Drienica. Z celkovej výmery 365 m2 parcely číslo KNE 5/2 sú vlastníkmi 326,47 m2. 

Žiadosť odôvodňujú užívaním parcely od roku 1999, na nej majú postavený rodinný dom. Všetci 

prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): 

pozemok parcelné číslo KNE 5/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 38,53 m², katastrálne 

územie Drienica, ktorý sa nachádza pod a okolo rodinného domu, ktorého sú  vlastníkmi  

žiadateľka s manželom o odkúpenie časti  pozemku.     

 Starosta obce preložil poslancom žiadosť Ing. Juraja Tužáka o dlhodobý prenájom 

pozemku parcelné číslo KNC 976 za 1,- Euro ročne. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní tejto 



žiadosti nesúhlasí s prenájmom. Uvedený pozemok ponúkne na predaj v zmysle zákona o majetku 

obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

k bodu č. 6 

 Starosta obce informoval poslancov o ponuke Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica 

o možnosti zámeny pozemkov parcelné číslo  KNE 592/101, v ich vlastníctve za pozemok 

parcelné číslo KNC 741 vo vlastníctve obce. Zámenou tohto pozemku sa získa prístup 

k pozemkom v lokalite Kapustnice. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo navrhuje zameniť 

pozemky parcelné číslo KNE 592/1 a 592/101 vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť 

Drienica za pozemok parcelné číslo KNC 741 vo vlastníctve obce alebo odkúpiť pozemok 

parcelné číslo KNE 592/101. Rozdiel vo výmere  pri zámene pozemkov obec navrhuje odkúpiť za 

cenu 5,- Eur za m2. Ukladá starostovi obce informovať o tejto možnosti Gréckokatolícku cirkev, 

farnosť Drienica.   

 Ďalej starosta informoval poslancov o predložení geometrického plánu č. 43 450 318 – 

13/2010  na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Jozefom Malcovským a Máriou 

Mačišákovou na dolnom konci obce. Zámena pozemkov bola schválená obecným zastupiteľstvom 

dňa 25.8.2011 uznesením č. A.68 

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 10, ktorým sa upravuje 

rozpočet o finančné prostriedky poskytnuté zo štátu  vo výške 1.046,- Eur  Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10.  

k bodu  č. 8 

 Starosta obce informoval poslancov o ústnej ponuke Mikuláša Malcovského, bytom 

Brezovica 408 na predaj jeho podielu 84/168 z pozemku parcelné číslo KNE 625/1 záhrady 

o výmere 933 m2 za sumu 2800,- Eur. Obec v budúcnosti uvažuje o vybudovaní chodníka do 

blízkej rekreačnej oblasti, táto investícia je podmienená schválením projektu z EÚ, keďže obec 

nemá dostatok finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s kúpou 

pozemku. Ďalej informoval zastupiteľstvo o možnosti vystúpenia folklórnej skupiny Šomka na 

Vianočnom program v meste Prešov na pešej zóne dňa 12.12.2013. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje úhradu dopravy do Prešova v sume 100,- Eur. Starosta obce predložil informácie 

o vzniku organizácie MAS Sabinovsko, o.z., o príprave obecného plesu, o jednaní s výrobcom 

náhrobných kameňov v zelenom háji na cintoríne. Ďalej starosta informoval poslancov 

o opakujúcich sa sťažnostiach na zápach po obci. Z tohto dôvodu požiadal poslancov, aby na 

základe zoznamu z VVS a.s. zistili vo svojich obvodoch spôsob likvidácie odpadových vôd. 

k bodu č. 9 

 V rámci diskusie bola prerokovaná organizácia Mikuláš pre deti dňa 8.12.2013. 

k bodu č. 10 

 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 

poslanci.           

k bodu č. 11:   

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

 

 

Zapisovateľ:      Miroslav Fech       .................................. 

 

Overovateľ zápisnice:  Pavol Olejár       .................................. 

 

V Drienici  20. novembra 2013 

 

 

 

                       Ing. Igor  B i r č á k  

                                    starosta obce  


