
Z Á P I S N I C A 

z  27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  10. apríla 2014 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,  Pavol Olejár, Jozef Škovrán  

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór 

Ospravedlnený: Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga  

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

     4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 

              5. Prejednanie žiadosti Stanislava Tomka o odkúpenie pozemku 

              6. Prejednanie žiadosti Tomáša Mačišáka o predaj pozemku KNC 924 a 928 

              7. Rozpočtové opatrenie č. 2 

              8. Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 

              9. Rôzne 

            10. Diskusia 

            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 Škovrán, Miroslav Fech, Jozef Olejár, za 

zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár,  za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov 

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

poslanci.       

k bodu č.3:  

 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené, jedno uznesenie je v priebehu 

plnenia. 

k bodu č. 4 

           Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 predniesla Margita 

Olejárová, hlavný kontrolór obce, v ktorej konštatuje, že neboli porušené predpisy pri činnosti 

obce. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali túto správu na vedomie.  

k bodu č. 5  

 Starosta obce prečítal žiadosť Stanislava Tomka o odkúpenie parciel KNC 942/1 a 

942/2. Vzhľadom k tomu, že cez tieto parcely vedie jediná prístupová cesta k ich 

nehnuteľnosti obec použije pri prevode majetku osobitný zreteľ podľa §9a ods. 8 písm. e) 

zákona o majetku obcí č. 138/1191 Zb. v znení neskorších predpisov. Všetci piati prítomní 

poslanci schválili zámer odpredať tieto pozemky žiadateľovi. 

k bodu č. 6 

 Starosta obce informoval poslancov o ponuke Tomáša Mačišáka predať obci jeho 

pozemok KNC 928 a časť pozemku KNC 924 na výstavbu chodníka. Na odčlenenie parcely 

na chodník je potrebné vypracovať geometrický plán, poslanci obecného zastupiteľstva 

poverili starostu obce dať vypracovať geometrický plán a s odkúpením súhlasia.. 



k bodu č. 7 

          Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa zvyšuje celkový 

rozpočet obce o sumu 60.404,- Eur. Poslanci schválili zvýšenie rozpočtu obce na rok 2014. 

k bodu č. 8 

 Poslanci si preštudovali stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu so sídlom 

v Prešove. V rozprave k tomuto bodu vystúpili všetci poslanci s odmietavým stanoviskom. Pri 

hlasovaní všetci prítomní poslanci zamietli vstup obce do tejto organizácie. 

k bodu č. 9 

 Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o prenájme  majetku obce pre 

EKOSVIP, s.r.o. Sabinov, ktorá si ho prenajíma od obce na uskladnenie hnuteľných vecí. 

Všetci prítomní poslanci odsúhlasili nájom majetku. Ďalej predložil poslancom návrh zmluvy 

na poskytovanie audítorských služieb a audítorom Ing. Vladimírom Andraščíkom, bytom 

Lipovce 76, licencia SKAU číslo 302. Všetci prítomní poslanci schválili menovaného na 

poskytovanie audítorských služieb. Starosta obce informoval o vypracovanom znaleckom 

posudku na ocenenie ceny pozemkov  KNC 741, KNE 592/1 a 592/101, o spôsobe prevodu 

týchto pozemkov bude obecné zastupiteľstvo rokovať na predložení stanoviska 

Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica. Ďalej starosta informoval o zasadnutí občianskeho 

združenia MAS, o jeho výkonných orgánoch a plánoch do budúcnosti. Predložil poslancom 

návrh na zaplatenie členského príspevku na rok 2014 vo výške 550,- Eur. Poslanci odsúhlasili 

výšku členského 550,- Eur na rok 2014. Termín 28.6.2014 je predbežne určený na Deň obce, 

v pláne je pozvanie rodákov. Starosta obce chce pripraviť projekt na podporu kultúrnych 

aktivít obce. Navrhol predsedovi športovej komisie usporiadať volejbalový turnaj. Informoval 

poslancov o miestnom šetrení ohľadom miestnych komunikácií v lokalite Papiernička. 

 Starosta obce požiadal poslancov o preštudovanie PHSR obce, v nasledujúcom 

zastupiteľstve bude jedným z bodov aj aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce. Starosta obce predniesol návrh na zber BIO odpadu (lístia, trávy a konárov) do vriec 

a následne zvozom s obecným traktorom od obyvateľov. K tomuto zvozu však bude potrebné 

zabezpečiť zberné vrecia a zjednotiť systém zberu. 

k bodu č. 10 

 V diskusií vystúpil Jozef Škovrán s návrhom zatrávnenia ihriska na dolnom konci a 

umiestnenia skladu náradia. Ďalej navrhoval starostovi riešiť prevádzku materskej školy.   

Starosta odpovedal, že v pláne na rok 2014 je zatrávnenie a oplotenie ihriska, a je aj 

pripravený sklad náradia, treba ho umiestniť na ihrisku, v materskej škole sú plánované 

úpravy.   Pavol Olejár sa informoval o možnosti usporiadať na 7. mája vatru, kladenie vencov 

k tomuto sviatku a lampiónový sprievod. Starosta odpovedal, že na prípravu vatry nemá 

dostatok pracovníkov, kladenie vencov a sprievod  sa môže uskutočniť v podvečer 7.5.2014.  

k bodu č. 11 

  Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

k bodu č. 12          

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

 

Zapisovateľ:                  Pavol Olejár   ................................ 

 

Overovateľ zápisnice:   Jozef  Kunák   ................................ 

 

V Drienici  11. apríla 2014  

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  


