ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 30. septembra 2016
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár,
Dušan Šimko
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní: Milan Malcovský – ospravedlnený, Pavol Olejár - ospravedlnený
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou
na ulici „Markoveň“
5.
Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica-Sabinov
6.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016
7.
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 Annu Onofrejovú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Dušan Šimko a Miroslav Fech, za
overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie
č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu nečinnosti
právnika, preto starosta obce informoval poslancov, že požiada o vrátenie celého spisu
a prejde k inému právnikovi.
K uzneseniu č. 137/2016 starosta obce informoval poslancov o výsledku pracovného
stretnutia vlastníkov lesa nad Kapustnicami, ktoré sa uskutočnilo 6.9.2016. Výsledkom
stretnutia je, že Obec Drienica bude manažovať vybudovanie prehrádzok v lese
a odvodňovacieho kanála na odvod vody z miestnej komunikácie v Kapustniciach.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
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k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov o výsledku stretnutia vlastníkov pozemkov pod
miestnou komunikáciou Markoveň, ktorý vo väčšine nesúhlasili s predajom pozemkov pod
miestnou komunikáciou. Sú skôr za dlhodobý prenájom Poslanci OcZ poverili starostu obce
osloviť listom vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, aby sa vyjadrili
k dlhodobému prenájmu svojich pozemkov za 0 Eur Obci Drienica. Miestne komunikácie je
potrebné udržiavať a opravovať, preto obec potrebuje mať jasne formulované vzťahy
s vlastníkmi pod týmito pozemkami.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch rokovania s primátorom Mesta
Sabinov o vybudovaní cyklistického chodníka a chodníka pre peších Drienica – Sabinov.
Chodník je v súlade s akčným plánom okresu Sabinov a mesto súhlasí s jeho výstavbou.
Poslanci konštatovali, že chodník zlepší a hlavne zabezpečí spojenie Obce Drienica a Mesta
Sabinov pre peších a cyklistov.
Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie.
k bodu č. 6
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2016, ktoré sa
týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie zo štátneho rozpočtu
a rozpočtu VÚC. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č. 7
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2016, ktoré
sa týka zvýšenia celkového rozpočtu obce v príjmovej časti na základe zvýšenia dane
z nehnuteľností, dane za ubytovanie, príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a vymoženie
nedoplatkov daní a poplatkov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
10/2016. Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č. 8
Informácie starostu obce:
- k oprave miestnej komunikácie cintorín – horný koniec, ktorá bola plánovaná na
tento rok, ale z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok poslanci
súhlasili s určením finančných prostriedkov na túto opravu v rozpočte na rok 2017
- oprava miestnej komunikácie „Markoveň“ sa bude realizovať len v prípade, že
dôjde k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov pod komunikáciou
- uskutočnenie posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším dňa 23.10.2016
s kultúrnym programom
- uskutočnenie akcie Mikuláš dňa 10.12.2016
Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k zmene sadzby za poskytovanie
opatrovateľskej služby pre rok 2017, ktorá je schválená vo VZN č. 3/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za sociálne služby vo
výške 0,70 Eur za hodinu, lebo táto sadzba nepokrýva náklady spojené
s poskytovaním tejto služby. Poslanci konštatovali, že sadzbu nie je potrebné zatiaľ
zvyšovať.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
Starosta obce predložil poslancom návrh na delegovanie p. Jozefa Kunáka za člena
Rady Materskej školy v Drienici z dôvodu, že skončilo 4-ročné obdobie doterajšej
rady školy. Poslanci jednohlasne schválili delegovanie p. Jozefa Kunáka.
Hlasovanie: za 4 poslanci, zdržal sa 1, proti 0
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k bodu č. 9
- informácia starostu obce o žiadosti občanov obce na hornom konci, kde sa po
rekonštrukcii vozovky III. triedy často prekračuje povolená rýchlosť vodičmi
motorových vozidiel. Občania navrhujú jedno z možných riešení umiestniť
radarový merač v úseku od súp. č. 125 po súp. č. 127. Poslanci sa nestotožnili
s takýmto riešením. Poverili starostu obce požiadať štátnu políciu o súčinnosť pri
riešení tohto problému.
- list o zákaze parkovania súkromných motorových vozidiel na miestnych
komunikáciach, čo obmedzuje ich prejazd, je potrebné zaslať aj vlastníkovi
rodinného domu súp. č. 86
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Uznesenie z rokovania
zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č. 11
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Anna Onofrejová

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

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

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

V Drienici 5. októbra 2016

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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