ZÁPISNICA
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 21. augusta 2014
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Štefan Petrek,
PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Jozef Škovrán
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2014
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014
6. Rozpočtové opatrenie č.6 a č.7
7. Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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 Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav
Fech, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Uznesenie č. 360/2014 z 30. zasadnutia OcZ konaného dňa 11.7.2014 nebolo zatiaľ
zrealizované.
P. Margita Olejárová upozornila poslancov, aby kontrolovali aj schválené uznesenia a
ich plnenie. Navrhla zrušiť uznesenie č. 258 z 20. zasadnutia OcZ dňa 30.08.2013, lebo
schválená pôžička nebola čerpaná. Poslanci jednohlasne zrušili toto uznesenie.
k bodu č. 4
P. Margita Olejárová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 2. polrok 2014, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014 predniesla p.
Margita Olejárová, v ktorej konštatuje, že nebolo zistené porušenie príslušných právnych
predpisov. Poslanci OcZ zobrali túto správu na vedomie.

k bodu č. 6
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 6, ktorým sa zvyšuje bežný aj kapitálový rozpočet obce na príjmovej a výdavkovej časti o
14.038,00 eur.
Ďalej predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7, ktorým sa zvyšuje
rozpočet obce v bežných aj kapitálových príjmoch a výdavkoch o sumu 296.389 eur, čo sú
finančné prostriedky na projekt Úprava Drienického potoka a tiež obsahuje presuny medzi
položkami v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č.6 a č.7
poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č. 7
Ing. Erika Mačišáková z Drienice prezentovala spracovanú aktualizáciu Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Prezentáciu poslanci zobrali na vedomie
a konštatovali, že je potrebné aktualizovať tento plán.
k bodu č. 8
Starosta obce požiadal poslancov o stanovisko na riešenie prístupovej cesty v
Kapustniciach. Poslanci v tejto veci poverili starostu obce pozvať na budúce rokovanie OcZ,
ktoré je plánované na 3.10.2014, správcu našej farnosti o. Milana Mojžiša.
Starosta obce privítal na zasadnutí p. Máriu Pustú z Drienice, ktorá bola pozvaná na
zasadnutie a udelil jej slovo. Pani Pustá predniesla poslancom OcZ žiadosť o riešenie
chodníka okolo Zeleného háju na miestnom cintoríne, aby sa predišlo zneucteniu pamiatky
zosnulých občanov tým, že sa chodí po hroboch. Poslanci sa dohodli na stretnutí na tvári
miesta dňa 26.8.2014 o 18,00 hod. a po obhliadke terénu určia postup pri vybudovaní
chodníka.
Starosta obce predložil zápisnicu komisie z výberového konania pre výber dodávateľa
úveru na prefinancovanie záverečnej platby projektu: Úprava Drienického potoka –
protipovodňová ochrana. Najvýhodnejšie podmienky na čerpanie úveru ponúkla Všeobecná
úverová banka, a.s.
Starosta obce predniesol zápisnicu komisie z výberového konania pre výber
zhotoviteľa lávok pre peších cez miestny potok, na základe ktorého cena za jednu lávku je
3.962,40 eur. Poslanci skonštatovali a nakoniec aj schválili rekonštrukciu lávok svojpomocne.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Jozefa Malcovského z Prešova
o schválenie finančnej alebo materiálnej pomoci pri oprave cesty na Lysej, ktorá vedie aj
k obecnej chate. Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 200,00 eur na základe
faktúry.
Starosta obce predložil poslancom listy občanov obce p. Zdenka Fecha a p. Martina
Birčáka, ktorí majú postavené rodinné domy v dolnej časti obce a žiadajú zabezpečenie
hlavne prístupovej cesty a tiež ostatnej infraštruktúry. Starosta obce informoval o zložitej
situácii riešenia tohto problému. Problémom je zabezpečiť prístupovú komunikáciu
k plánovanej IBV. Posledný riešený variant prístupu cez parcelu KNC 253 a 254 si vyžaduje
odkúpenie parciel od vlastníka, pričom cena bola vlastníkom stanovená na 40 tis. eur.
Momentálne obec pri rozpracovaných projektoch nemá na to vlastné finančné zdroje. Tieto
listy poslanci zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o výsledku overovania výdavkov na záchranné
práce a z overovania správnosti vyhodnotenia povodňových škôd v obci pri II.a III. stupni
v máji 2014. Kópie záznamov sú prílohou zápisnice. Všetky verifikované faktúry sú na
Ministerstve ŽP, o úhrade ktorých rozhodne vláda na svojom rokovaní.

k bodu č. 9
Poslanci poverili starostu obce:
- vypracovať VZN o verejnom poriadku v obci
- sprevádzkovať chladiaci box v Dome smútku Drienica
- zabezpečiť orezanie konárov stromov, ktoré znemožňujú výhľad na dopravné značky
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 11
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Olejár

................................

Overovateľ zápisnice:

Pavol Olejár

................................

V Drienici 26. augusta 2014
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

