ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 23. mája 2014
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek,
PaedDr. Jozef Varga
Ospravedlnený: Jozef Škovrán, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č.3 a č.4
5. Prerokovanie platu starostu obce
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015-2018
7. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2015-2018
8. Určenie kronikára na rok 2014
9. Schválenie predaja pozemku pre Stanislava Tomka
10. Schválenie kúpy pozemku od Tomáša Mačišáka
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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 Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Pavol
Olejár, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek, 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.
k bodu č. 4
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 na zmenu rozpočtu,
ktoré poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č. 5
Poslanci OcZ prerokovali plat starostu obce, ktorý je od 1.1.2014 vo výške 1.360 Eur
a zvýšenie platu o 22% vo výške 300,00 Eur, t. j. celkom 1.660,00 Eur. Tento plat poslanci
jednohlasne schválili. Od 1.6.2014 poslanci jednohlasne schválili zvýšenie platu starostu obce
o 40 % podľa § 4, ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov. Výška platu určená OcZ od 1.6.2014 je 1.360,00
Eur a zvýšenie platu 544,00 Eur, celkom plat starostu obce 1.904,00 Eur.
k bodu č. 6

Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k blížiacim sa voľbám do samosprávy obce podľa
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods. 4,
písm. i) určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015 – 2018
na 100 % úväzok. Všetci prítomní poslanci schválili 100 % úväzok starostu obce na celé
funkčné obdobie.
k bodu č. 7
Podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo určí pred
voľbami podľa počtu obyvateľov počet poslancov. Obec Drienica má k 30.4.2014 počet
obyvateľov 735. Všetci prítomní poslanci schválili určenie 7 poslancov na celé volebné
obdobie 2015-2018.
k bodu č. 8
Starosta obce predložil poslancom návrh, aby kronikára obce Drienica na rok 2014
vykonával RNDr. Alexander Ernst. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č. 9
Starosta obce informoval poslancov o zverejnení zámeru prevodu majetku obce
z dôvodu hodného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a, ods. 8, písm. e) týkajúce sa parciel KNC 942/1 a 942/2. Zámer bol zverejnený
od 14.4.2014 do 23.5.2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku z dôvodu
osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podľa § 9a ods. 8 písm. e) parcelné číslo KNC 942/1 o výmere 165 m² a KNC 942/2 o výmere
204 m², druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Drienica, vytvorené z parcely
KNE 5009 geometrickým plánom, ktorý vypracoval Tomáš Čapistrák dňa 17.10.2012
overený Správou katastra Sabinov dňa 30.10.1012 pod číslom G1-409/2012 pre Stanislava
Tomka a manželku Renátu, bytom Sabinov, Nezabudova 31 v cene 2120,- Eur. Dôvodom
predaja je, že uvedený pozemok je prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a jeho
predkovia dlhodobo užívali a starali sa o nich. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
uhradí kupujúci. Hlasovanie počet poslancov: 7, prítomní: 6 , za predaj: 6
k bodu č. 10
Starosta obce predložil poslancom vypracovaný geometrický plán na odčlenenie
parcely 924 na časť , ktorú obec odkúpi. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie
pozemkov parcelné čísla KNC 924/2 o výmere 25 m² a KNC 928 zastavané plochy a nádvoria
celkom o výmere 98 m² za 1,00 eur od p. Tomáša Mačišáka, bytom Drienica 134 pre obec
Drienica za účelom budúcej výstavby chodníka. Všetky poplatky spojené s vkladom do
katastra uhradí obec.
k bodu č. 11
Starosta obce informoval poslancov o presune prerokovania PHSR na nasledujúce
zasadnutie OcZ.
Informoval o uskutočnení športového popoludnia dňa 1. júna 2014 pri príležitosti
MDD so začiatkom o 14.00 hod. Zodpovedný predseda športovej komisie.
Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o kultúrnom programe na Deň
obce 28.6.2014, v ktorom by mala vystúpiť FS Šomka, cimbalová muzika a hudobná skupina
Lysanka.
Poslanci jednohlasne schválili žiadosť riaditeľky MŠ prostredníctvom člena Rady
školy p. Jozefa Kunáka o preplatenie faktúry za dopravu na výlet do ZOO v Košiciach.
Starosta obce informoval o možnosti odkúpenia pozemku od p. Ilečka, o ponuke
odkúpenia mantinelov zo zimného štadióna v Sabinove, informoval o vyhlásení III. a II.
stupňa povodňovej aktivity.
k bodu č. 12

V diskusií vystúpili viacerí poslanci, venovali sa problematike napojenia občanov
obce na vodovod a kanalizáciu. VVS a.s. Košice zasiela občanom, ktorí nie sú napojení na
vodovod a kanalizáciu výzvu, aby v zmysle zmluvy o budúcej zmluvy sa napojili.
k bodu č. 13
Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 14
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Štefan Petrek ................................

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák ................................
V Drienici 26. mája 2014
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

