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Z Á P I S N I C A 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  24. apríla 2015 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,  Milan Malcovský, 

                                  Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko 

                   Margita Olejárová, hlavný kontrolór 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

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

      zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

6. Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločností a.s. Košice 

7. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

k bodu č.1:  

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných.   

 

k bodu č.2:   

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Miroslav Fech,  Jozef Kunák 

a  za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik.  Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia  schválili všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č.3:  

 Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa 

pripravujú  a ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Poslanci informáciu zobrali 

na vedomie.  Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach z  roku 2014  zobrali 

poslanci na vedomie.  

 

k bodu č. 4 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 2/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie . 

 

k bodu č. 5 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 3/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie . 

        

k bodu č. 6 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na základe 

žiadosti Východoslovenskej  vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na pozemok vo vlastníctve 

Obce Drienica LV č. 1613, KN-C 1464/19, druh pozemku orná pôda, výmera 400 m², podiel 

35/72  za cenu vo výške 600,00 Eur. Poslanci schválili predaj pozemku.  

Hlasovanie: za 7 poslancov,  proti 0, zdržal sa 0 
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k bodu č. 7 

         Starosta obce informoval poslancov o návrhu na  zámenu pozemkov medzi Obcou 

Drienica a  p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221 podľa priloženého nákresu. Zámenu 

pozemkov poslanci zobrali na vedomie.  

  

k bodu č. 8 

            Starosta obce informoval poslancov o ponukách na spracovanie Plánu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Drienica na roky 2016 – 2023 podľa nového zákona. Boli 

predložené 3 ponuky, z ktorých poslanci schválili ponuku Juraja Štoffu.  

Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0  

            Starosta obce informoval poslancov o priebehu pracovnej cesty do Maďarska v dobe 

od 16.4.2015 do 19.4.2015 a o jej vyúčtovaní. Poslanci zobrali na vedomie informácie 

a vyúčtovanie pracovnej cesty. 

            Starosta obce informoval poslancov, že Deň obce Drienica sa uskutoční dňa 

27.6.2015. Poslanci informáciu zobrali na vedomie 

                     

k bodu č. 9 

            Poslanec Dušan Šimko dal návrh na prehodnotenie nájomnej zmluvy s COOP 

Jednotou SD Prešov. Bolo by dobre, aby budova bola využívaná na nejaký účel. 

            Starosta obce informoval poslancov, že pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. 

svetovej vojny sa uskutoční kladenie vencov k pomníkom padlých dňa 7.5.2015 s odchodom 

o 19,00 hod. spred budovy obecného úradu.  Poslanci informáciu zobrali na vedomie.  

            Poslanec Miroslav Fech predniesol požiadavku viacerých občanov, aby vývesná 

skrinka pri zástavke autobusu horný koniec /oproti materskej škole/ bola čím skôr opravená.  

 

k bodu č. 10 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia 

hlasovali všetci prítomní  poslanci.  

 

k bodu č. 11 

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

 

Zapísala: Anna Onofrejová           ............................... 

 

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik               ................................ 

  

V Drienici  30. apríla 2015  

 

              Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                       starosta obce 

                 

 

 


