ZÁPISNICA
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 14. novembra 2014
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Štefan Petrek,
Jozef Škovrán, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku a verejnej čistote
v obci
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške
a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
6. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2012 o miestnych daniach
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8. Prerokovanie rozpočtu na roky 2015-2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 11
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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, za zapisovateľa
zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov návrhovej komisie,
zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci. Starosta obce predložil návrh na
doplnenie do bodu programu č. 9 text „a rozpočtové opatrenie č. 12“. Všetci prítomní
hlasovali za program zasadnutia s doplnením textu v bode č. 9.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, nesplnené
bolo uznesenie č. 372 z časového dôvodu, uznesenie č. 359 nie je splnené, uznesenie č. 392 je
v štádiu riešenia. Ostatné uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4
Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku a verejnej
čistote neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Navrhol
doplniť do záverečných ustanovení pod bodom 2 znenie: Dňom účinnosti tohto VZN sa
zrušuje VZN Obce Drienica č. 18 o verejnom poriadku v obci zo dňa 14.7.2000 a ďalej
opraviť číslovanie v čl. 3, §2 číslo 3 za číslo 2. Poslanci nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy.
Za prijatie VZN č. 2/2014 s uvedeným doplnením hlasovali všetci prítomní poslanci.

k bodu č. 5
Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb,
o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby neboli podané zo strany fyzických
a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne
pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN č. 3/2014 hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 4/2014 o miestnych daniach neboli podané
zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu
nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN hlasovali: Miroslav Fech, Jozef
Škovran, Štefan Petrek, hlasovania sa zdržali: Jozef Olejár, Jozef Kunák. Nariadenie je prijaté
súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
k bodu č. 7
Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb
žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za
prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8
Starosta obce oznámil, že k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 neboli doručené
žiadne vyjadrenia fyzických a právnických osôb. K návrhu rozpočtu predniesla odborné
stanovisko Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci k tomuto návrhu nepodali
žiadne pozmeňujúce návrhy. Za schválenie rozpočtu na rok 2015 hlasovali všetci prítomní
poslanci, rozpočty na roky 2016-2017 berú na vedomie.
k bodu č. 9
Starosta obce oboznámil prítomných o rozpočtovom opatrení č. 11, ktorým sa
upravuje rozpočet v príjmovej a výdajom časti o sumy, ktoré boli obci poukázané na úhradu
platieb za práce na projekte Úprava potoka, za záchranné práce pri povodniach, dotácia
z rozpočtu VÚC, dotácia z recyklačného fondu, dotácia z okresného úradu pre 5 ročné deti
v MŠ, zároveň týmto opatrením boli uskutočnené presuny v rámci výdavkovej časti rozpočtu.
Toto rozpočtové opatrenie berú poslanci na vedomie. Rozpočtovým opatrením č. 12 navrhol
použiť finančné prostriedky vrátené z projektu na dofinancovanie záverečnej platby za projekt
Úprava potoka. Všetci prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 12.
k bodu č. 10
Starosta obce informoval poslancov o kolaudácií stavby Úprava Drienického potoka,
o plánovanom plese obce dňa 7.2.2015, o príprave obecnej zabíjačky a príprave Mikuláša pre
deti.
k bodu .č.11
V rámci diskusie vystúpili všetci poslanci, ktorí hovorili o potrebe vyriešiť prevádzku
a dokončenie ihriska na dolnom konci, o príprave plochy klziska, o úprave parkovísk v
rekreačnej oblasti po ťažbe dreva, o vybudovaní výstupnej plochy na zastávke autobusu na
dolnom konci. Ďalej boli podané podnety na vyriešenie cintorína v časti zelený háj, vysýpanie
prístupu k lavičke na dolnom konci. Všetkými podnetmi poslancov sa starosta bude zaoberať.
V rámci diskusie vystúpila Margita Olejárová, ktorá požiadala poslancov o súhlas
s preplatením dopravy do Prešova na vystúpenie folklórnej skupiny Šomka v programe
Vianoce, ktoré organizuje Mesto Prešov. Poslanci súhlasili s úhradou.

k bodu č. 12
Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 13
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie obecného zastupiteľstva
bolo posledné v tomto volebnom období. Starosta obce sa poďakoval všetkým poslancom za
dobrú spoluprácu a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Olejár

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

Overovateľ zápisnice:

Štefan Petrek

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

V Drienici 18. novembra 2014
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

