
Z Á P I S N I C A 

zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  24. augusta 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 

                                  Ing. Mária Galeštoková , kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra 

Hostia:  Ing. Eduard Vokál,  Ing. Stanislav Ondirko  

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Kontrola uznesení  

4. Voľba hlavného kontrolóra 

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015 

7. Kúpne zmluvy o prevode vlastníckeho práva medzi Obcou Drienica a vlastníkmi 

pozemkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania  miestnej komunikácie 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015  

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:   

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

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav  Palenčár, Miroslav Fech, Štefan 

Beňadik,   za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. 

Starosta obce navrhol poslancom schváliť zmenu programu zasadnutia z dôvodu účasti hostí. 

Pod bodom č.5 text: Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného 

ruchu. Ostatné body programu očíslovať od č. 6 po č. 14. 

Ďalej navrhol nový text bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov 

v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.       

Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program s doplneným bodom 

a zmeneným textom bodu č. 8  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 – prebieha rokovanie 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.  Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť 

cez elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.   

 



 

 

k bodu č. 4 

            Poslanec Jozef Kunák predstavil poslancom Ing. Máriu Galeštokovú, jedinú 

kandidátku na funkciu hlavného kontrolóra. Oznámil, že v prihláške sú doložené všetky 

potrebné doklady, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Starosta obce požiadal kandidátku, aby 

predniesla poslancom koncepciu kontrolnej činnosti.  

Po príhovore kandidátky starosta obce pristúpil k hlasovaniu. Všetci poslanci schválili Ing. 

Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce.         

 

k bodu č. 5 

            Starosta udelil slovo Ing. Eduardovi Vokálovi , ktorý informoval poslancov o systéme 

fungovania a financovania oblastnej organizácie cestovného ruchu. Obec Drienica má byť v 

poradí 5. zakladajúcim členom organizácie spolu s Mestom Prešov, Mestom Lipany, Mestom 

Sabinov a Mestom Veľký Šariš.  Poslanci obdŕžali dôvodovú správu, v ktorej sú uvedené 

podrobné informácie o fungovaní tejto organizácie. Poslanec Dušan Šimko konštatoval, že pre 

obec by malo byť členstvo prínosom hlavne v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Po diskusii 

všetci prítomní poslanci schválili vstup Obce Drienica do organizácie ako zakladajúceho 

člena.          

        

k bodu č. 6 

            Poslanec Dušan Šimko informoval poslancov o doručení jednej ponuky na prenájom 

nebytových priestorov Chaty na Lysej od firmy Slavconet SB s.r.o. J.Jesenského 634/60, 083 

01 Sabinov. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži boli v ponuke splnené. Cena 

nájmu je vo výške 120,00 Eur mesačne a fakturácia Obce Drienica za služby spojené  

s užívaním nebytového priestoru, t.j. energie, voda, vykurovanie, vývoz fekálií zo žumpy 

a pod.  

Všetci poslanci schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy s uvedenou firmou na dobu do 

31.1.2018.  

 

k bodu č. 7 

         Pani Margita Olejárová prečítala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. 

polrok 2015. Správu zobrali poslanci na vedomie.   

 

k bodu č. 8 

         Starosta obce navrhol poslancom schváliť odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite 

Kapustnice podľa doložených listov vlastníctva a návrhu geometrického plánu (viď prílohy)  

v cene 1,00 Eur za každý pozemok bez ohľadu na výmeru. 

Po diskusii všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie jednotlivých pozemkov za 1,00 Eur. 

     

k bodu č. 9 

            Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktorým vykonal 

zmeny v rozpočte(viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie.  

  

k bodu č. 10 

             Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2015 s návrhom 

na zmenu v rozpočte (viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie všetci prítomní poslanci 

schválili.  

 

 



 

k bodu č. 11 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenia pozemku parcelné číslo KNC 

397 od Škovranovej Eleny, Drienica 63 na dolnom konci obce,  ktorý by mohol v budúcnosti 

slúžiť na odvodnenie pozemkov v hornej časti tejto lokality. Poslanci poverili starostu obce 

rokovať s vlastníkom o cene pozemku. Starosta obce predložil poslancom návrh na použitie 

rezervného fondu vo výške 53.000,- Eur na kapitálové výdavky, ktoré obec použije na 

financovanie projektovej dokumentácie na obstaranie chodníkov, zberného dvora a miestnych 

komunikácií, na kúpu pozemkov a na dofinancovanie prác na Modernizácií a rekonštrukcií 

verejného osvetlenia v obci. Poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu. 

Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke LED žiaroviek a trubíc od VSE, a.s. Košice 

a o zámere do budúcnosti, aby kancelária obecného úradu bola v priestoroch zasadačky                  

Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie. 

 

k bodu č. 12 

            V diskusii vystúpil poslanec Palenčár s návrhom na zabezpečenie kontajnerov na 

triedený odpad do každej domácnosti a navrhoval vývoz komunálneho odpadu každý týždeň.  

Starosta obce reagoval tým, že nové kontajnery a vývoz každý týždeň by veľmi zvýšili 

náklady a následne aj poplatok za komunálne odpady.    

 

k bodu č. 13 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Za prijatie uznesenia 

hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 14 

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

 

 

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

 

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko                  ................................ 

 

  

V Drienici  27. augusta 2015  

 

 

              Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                       starosta obce 

                 

 


