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Z Á P I S N I C A 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

 

konaného dňa  20. júna 2016 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

                                Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko   

                                Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór 

 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení  

4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

5. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015 

6. Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016 

8. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica 

9. Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych 

grantov 

10. Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

k bodu č.1:  

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

Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

k bodu č.2:   

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Malcovský, Miroslav Fech a Pavol 

Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa 

zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č.3:  

 Starosta obce predniesol kontrolu uznesení. Uznesenie č. 107/2016 – cesta okolo 

Lukáča, poklady pripravuje právnik,  389/2014 – výstavba tretej lavičky cez potok v r. 2017, 

67/2015 rokovanie s COOP Jednota – vysvetlenie v rôznom, 66/2015 – nesplnené, zatiaľ 

nedodaný zoznam vlastníkov pozemkov pod cestou na Lysú, 90/2015 –nesplnené – 

vysvetlenie v rôznom. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce 

o priebežnom plnení uznesení.  
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k bodu č. 4 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2016. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016        

 

 

k bodu č. 5 

 Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému 

účtu obce, starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky 

a hospodárenia obce. Poslanec Pavol Olejár požadoval vysvetlenie záväzkov. Všetci prítomní 

poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a správu nezávislého 

audítora a schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Ďalej schválili 

krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 38.703,23 Eur.  

 

k bodu č. 6 

            Starosta obce prečítal Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie. 

S výsledkami inventarizácie súhlasí. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento zápis. 

 

k bodu č. 7 

 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný 

kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plán. 

 

k bodu č. 8 

 Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 1/2016 neboli podané žiadne 

pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za prijatie tohto uznesenia hlasovali 

všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č. 9 

 Starosta obce informoval o priebehu projektu a vyhlásenom verejnom obstarávaní na 

chatu, termín na podanie prihlášok je 21.6.2016, súťaž prebieha v súlade so zákonom o V.O. 

Podľa zákona o verejnom obstarávaní bude potrebné vykonať verejné obstarávanie aj na 

ostatný materiál a služby, ktoré sú v projekte. Spolufinancovanie obce je 15%, ukončenie 

projektu je 04/2017.  Na spolufinancovanie budú použité bežné a kapitálové výdavky, časť 

v roku 2016 a časť v roku 2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.  

 

k bodu č. 10 

 Poslanci obdŕžali e-mailovou poštou Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

roky 2015-2023. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci 

hlasovali za schválenie. 

 

k bodu č. 11 

 Starosta obce požiadal poslanca Štefana Beňadika o vysvetlenie opakujúcich sa 

sťažnosti p. Sasaráka z Mestských lesov na znečisťovanie ovzdušia dymom z jeho zariadení. 

Poslanec Štefan Beňadik vysvetlil, že má k dispozícií stanovisko, podľa ktorého môže 

spaľovať bukas za určených podmienok, uznáva, že tieto boli porušené, bukas spaľuje 

z ekonomických dôvodov. Uvedený problém so znečisťovaním ovzdušia je možné vyriešiť 

spaľovaním dreva, z tohto dôvodu sa uskutoční stretnutie zástupcov MXM, Mestských lesov 

a Urbárskej spoločnosti 

- Odkúpenie pozemkov pod cestou v lokalite Kapustnice nie je vyriešené z dôvodu  

nesúhlasu niektorých vlastníkov so šírkou cesty, vlastníci nesúhlasia so šírkou 8 m ale iba 6 m 
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- Po stretnutí zástupcov obce a vlastníkov nehnuteľnosti v lokalite Pod Háj po búrke 

a prietrží 8. a 9.6.2016 bolo zistené, že kameňmi a bahnom bola zanesená prístupová cesta, 

Bude potrebné rozšíriť priekopu na zrážkovú vodu popri ceste a túto zviesť 

- Starosta obce informoval o stretnutí s projektantom na vypracovanie projektu 

Zberného dvora 

- Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Markoveň neuskutočnené  

z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov. Návrh od poslancov na nové stretnutie vlastníkov 

s vysvetlením prečo je potrebné odkúpenie pozemkov 

- Starosta obce prečítal odpoveď COOP Jednota, v ktorom nesúhlasia s výškou nájmu  

za pozemok pod budovou. Starosta rokoval s vedením, obec by mohla po odkúpení budovy 

žiadať o financie na jej rekonštrukciu, zatiaľ nie sú finančné prostriedky na jej odkúpenie. Na 

návrh poslanca Dušana Šimka obec dá výpoveď Zmluvy o nájme. Všetci prítomní poslanci 

hlasovali za vypovedanie zmluvy s COOP Jednota 

- Stavebná komisia pri obecnom zastupiteľstve ukončila svoju činnosť pri riešení  

pozemkových úprav na dolnom konci, ďalšie úkony bude v mene vlastníkov vykonávať 

prípravný výbor zložený z vlastníkov pozemkov v tejto lokalite 

- Podľa prieskumu dochádzky do Materskej školy v Drienici počas letných prázdnin  

bude dochádzať 10 detí pracujúcich rodičov, poslanec Jozef Kunák ako člen rady školy 

vysvetlil, aký je problém s varením pre malý počet detí a ich nevyhlasovaním  rodičmi načas 

- Dňa 9.7.2016 sa uskutoční Deň obce pri kultúrnom dome, pripraviť a zabezpečiť  

guľáš, občerstvenie, hudobnú skupinu, vystúpenie 

- Starosta obce ďalej informoval o stretnutí členov  pracovnej skupiny Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu a príprave koncepcie rozvoja 

- Starosta navrhuje počas letných prázdnin pripraviť futbalový turnaj  dňa 6.8.2016  

a súťaž vo varení gulášu dňa 13.8.2016, poslanec Jozef Kunák žiada, aby pri varení gulášu 

boli dopredu jasné podmienky, za akých bude prebiehať súťaž a vyhodnotenie 

- Prebytočný majetok obce a to V3S starosta navrhuje predať na súčiastky v celku,  

uvedená ponuka bude zverejnená na informačných tabuliach v obci 

Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie. 

 

 

k bodu č. 12 

            V diskusii vystúpil poslanec Milan Malcovský, upozornil na zanesený potok 

a navrhuje ho vyčistiť. Starosta zistí možnosti prenajatia mechanizmov na jeho vyčistenie. 

Poslanec Pavol Olejár navrhuje zrezanie orechov v časti od s.č. 177 po 179, ktoré sú 

poškodené a môžu ohroziť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel. Starosta odpovedal, 

že zrezanie stromov je možné len mimo vegetačného obdobia. Poslanec Jozef Kunák žiadal 

informácie o fungovaní chladničky v Dome smútku, občania sú nespokojní s umiestňovaním 

zosnulých v iných zariadeniach. Starosta odpovedal,  že chladiaci box  prevádzkuje firma 

ERA a zosnulého je možné do neho uložiť. Ďalej sa informoval o ceste na dolnom konci obce 

za potokom okolo s.č. 228. Nový vlastník pozemku si vytýčil hranice  a obecná komunikácia 

zasahuje do jeho pozemku. Obec v tejto časti vlastní pozemok a navrhol posunutie hranice 

tak, aby sa rozšírila cesta, ktorá je úzka. Starosta obce zistí vlastníctvo a preverí možnosti jej 

rozšírenia. 

 

k bodu č. 13 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Uznesenie z rokovania 

zobrali poslanci na vedomie.  

 

k bodu č. 14 
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            V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Elena Boguská          ............................... 

 

 

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák                   ................................ 

 

 

 V Drienici  21. júna 2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                starosta obce  

                

 

 


