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Z Á P I S N I C A 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 4. augusta 2017 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga   

                Neprítomní: Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór - ospravedlnená  

 

Návrh programu:  

1. O t v o r e n i e   z a s a d n u t i a 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva Obce Drienica- cesta k zbernému dvoru 

5. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom a Stanislavom Lukáčovými 

6. Použitie rezervného fondu 

7. Rôzne 

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 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 Jozef Kunák, Milan Malcovský, Dušan Šimko, za 

overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 3 

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nesplnené uznesenie č. 198 A- 

zatiaľ nie je vypracovaný geometrický plán, po rokovaní s p. Basárom bude objednaný. 

K bodu č. 198 B – stanoviska predložili p. A. Jasenský a p. A. Malcovský, ktorý požiadal 

o predlženie termínu do konca roka na zistenie, kde došlo k chybe. Poslanci súhlasili s týmto 

termínu a zároveň požiadali starostu, aby ich oboch o tom informoval. K bodu 198 G – 

poslanci obdŕžali e-mailom informácie od p. M. Feňuša o turisticko-informačnom centre. 

k bodu č. 4 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti obce na Slovenský pozemkový fond na 

odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou k zbernému dvoru. K stavebnému 

povoleniu je potrebné doložiť uznesenie obecného zastupiteľstva na získanie pozemku od 

SPF. Obec môže získať pozemky bezodplatne, ak sa jedná a verejnoprospešný účel, čo 

výstavba zberného dvora je. Hlasovanie poslancov: prítomní:7, za získanie pozemku: 7 

k bodu č. 5 

 Starosta obce oboznámil poslancov o vyvesenom zámere na zámenu pozemkov medzi 

Obcou Drienica a Mikulášom a Stanislavom Lukáčovimi. Zámenu pozemkov schválili. 

Hlasovanie poslancov: prítomní:7, za zámenu pozemkov: 7 

 

k bodu č. 6 
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 Starosta obce predniesol návrh na použitie rezervného fondu vo výške 44.000,- Eur. 

Z dôvodu opotrebovanosti motorového vozidla Fabia navrhuje kúpiť nové motorové vozidlo, 

po rozprave poslanci schválili sumu 25.000,- Eur na nákup. Ďalej vysvetlil prítomným 

potrebu dokončiť multifunkčné ihrisko na dolnom konci. Na jeho dokončenie schválili sumu 

15.000,- Eur. Na lavičku pre peších cez potok schválili sumu 4.000,- Eur. 

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval poslancov o priebehu Jednoduchých pozemkových úprav na 

dolnom konci, o pripravení všeobecných zásad, o pripravovanom stretnutí všetkých 

dotknutých vlastníkov v tejto časti obce. V septembri sa uskutoční 10. ročník Šarišskej 

heligónky v našom kultúrnom dome, rozpočet na podujatie doručil p. Seman. Na kultúrno 

športový areál na kultúrnym domom je hotový projekt. Za účelom územného konania boli 

dotknutým organizáciám zaslané žiadosti o vyjadrenie sa k projektu. Vyhodnotil uskutočnenie 

Dňa obce, ktorý hodnotil ako vydarené podujatie pre všetky vekové kategórie. 

 

k bodu č. 8 

 V diskusií poslanci udelili slovo p. M. Feňušovi, predsedovi Mikroregiónu Čergov, 

ktorý informoval o zaslanom dokumente  na prevádzku turisticko-informačného centra. Po 

rozprave poslanci rozhodli, že po doložení súhlasu valného zhromaždenia Mikroregiónu 

Čergov budú o tomto bode rokovať. V diskusií vystúpil poslanec PaedDr. Jozef Varga , ktorý 

sa informoval o termíne výstavby chodníka a verejného osvetlenia do rekreačnej oblasti. 

Starosta obce odpovedal, že obec čaká na vhodnú výzvu. 

 

k bodu č. 9 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Obecné zastupiteľstvo berie 

uznesenie na vedomie. 

 

k bodu č. 10 

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

 

 

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

 

Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga      ................................ 

 

   

V Drienici  9. augusta 2017 

 

 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


