ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 19. júna 2015
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár
Miroslav Palenčár
Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Neprítomní: Štefan Beňadik, Dušan Šimko - ospravedlnení
Návrh programu:
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 2015
5.
Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
6.
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014
7.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
8.
Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov
9.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej
10. Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. 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 Bc. Elenu Boguskú, referentku obce.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Miroslav Palenčár, Milan
Malcovský a za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. 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, uznesenie č. 33/2015 – nesplnené, je potrebné rokovať s p. Lukáčom, ostatné
uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Uznesenia z roku 2014 č. 359 – kúpa pozemku
v lokalite Kapustnice – zmluva odoslaná na podpis, č. 372 – kontokorentný úver nebol
použitý a bude zrušený do 1 roka od požiadania. V prípade žiadosti o zrušenie je táto
spoplatnená bankou. Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť cez
elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č. 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 predniesla Margita Olejárová,
hlavný kontrolór obce. Všetci prítomní poslanci hlasovali za tento plán.
k bodu č. 5
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Starosta obce predložil inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Túto správu berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie. Ďalej predložil návrh inventarizačnej komisie na vyradenie
zmarenej investície a to projektov na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z r. 2007
a 2008. Na uvedené projekty sa obci nepodarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ,
terajšia modernizácia a rekonštrukcia sa uskutočňuje podľa nového projektu. Za vyradenie
zmarenej investície hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce za rok 2014 a správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke za rok 2014. Hlavný kontrolór obce Margita Olejárová
predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu. Za uzatvorenie záverečného účtu Obce
Drienica za rok 2014 s výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 v sume 56.360,33
Eur na tvorbu rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 7
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 4/2015, ktorým vykonal
zmeny v rozpočte.(v prílohe) Uvedené rozpočtové opatrenie berú poslanci na vedomie.
k bodu č. 8
Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o nájme pozemkov s COOP Jednota
Prešov. Na základe ich požiadavky bude kontaktovať COOP Jednotu Prešov a rokovať
o zmene podmienok nájmu pozemkov, vzhľadom k tomu, že budova je nevyužitá.
k bodu č. 9
Starosta obce informoval poslancov o tom, že do obchodnej verejnej súťaže na nájom
nebytových priestorov sa neprihlásil žiadny uchádzač. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu
obce vykonať nové kolo obchodnej verejnej súťaže s tým, že cena za nájom bude 120,- Eur
mesačne. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
nájom nebytových priestorov chaty na Lysej.
k bodu č. 10
Starosta obce informoval poslancov o ukončení funkčného obdobia hlavného
kontrolóra obce k 7.9.2015. Po rozprave poslancov bol určený úväzok hlavnému kontrolórovi
na nové funkčné obdobie 4 hodiny týždenne. Za tento úväzok hlasovali všetci prítomní
poslanci.
k bodu č. 11
Starosta obce informoval poslancov o povinnosti vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra na deň 24.8.2015.
Termín podania prihlášky do 7.8.2015, miesto a spôsob podania prihlášky: Obec Drienica,
obecný úrad Drienica 168, v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“,
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredne vzdelanie, iné predpoklady:
komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť, prax vo verejnej
správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou, zoznam
požadovaných dokladov. Schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
verejným hlasovaním, dĺžku prezentácie svojej koncepcie formou osobného vystúpenia na
zasadnutí Ocz v rozsahu max. 5 minút, komisiu na otváranie obálok v zložení Pavol Olejár,
Jozef Kunák a Milan Maľcovský.
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k bodu č. 12
Starosta obce požiadal poslancov o doloženie návrhov na spracovanie Plánu
hospodárskeho a sociálneho plánu obce. Poslanec Palenčár navrhol zaradiť rekonštrukciu
mostov a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalej boli podané aj iné návrhy, ktoré budú
zapracované do PHSR. Starosta obce informoval o pozvaní mládeže a sprievodu do Maďarska
v dňoch 18. – 22.8.2015.
k bodu č. 13
V diskusií vystúpil poslanec Kunák a informoval o výsledkoch rokovania rady školy
v Materskej škole v Drienici. Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení vybavenia
MŠ a prevádzky počas letných prázdnin. Poslanec Malcovský žiadal o zabezpečenie skladu
na vybavenie a náradie na multifunkčnom ihrisku. Starosta obce zistí možnosti zakúpenia
hotového skladu. Poslanec Olejár žiadal o informácie o ponuke projektu VVS a.s. „Napojme
sa“. Starosta obce informoval o vyhlásení relácie v miestnom rozhlase.
k bodu č. 14
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali
všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 15
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

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

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

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

V Drienici 22. júna 2015
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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