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Z Á P I S N I C A 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 8. novembra 2017 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan 

Šimko, PaedDr. Jozef Varga, 

Ospravedlnení: Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 

č. 2 Územného plánu obce Drienica 

5. Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom 

6. Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov a Obcou 

Drienica 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

8. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2017 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

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 Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Jozef Kunák,  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, že uznesenia sú splnené. Rieši sa ešte zmluva 

o budúcej zmluve s Čarnickými.  

 

k bodu č. 4 

 Starosta obce informoval poslancov o ukončení prác pri zmenách a doplnkoch č. 2 ÚP 

obce Drienica. Všetky pripomienky boli po prerokovaní zapracované do dodatku č.2.   

Podklady a výkresy spracovala p. Sabaková. Predložil návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 

a informoval poslancov o povinnostiach obce pri jeho vyhlásení a predložení podkladov na 

vyúčtovanie dotácie na územný plán zo štátneho rozpočtu. Všetci prítomní poslanci schválili 

Zmeny a doplnky č. 2 k ÚP obce Drienica a  Dodatok č 2 k VZN č. 1/2007, berú na vedomie 

stanovisko Okresného úradu v Prešove a žiadajú starostu zabezpečiť všetky práce súvisiace 

s ich zverejnením v zmysle platných zákonov. 
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k bodu č. 5 

 Starosta informoval prítomných o vyvesenom zámere o zámene pozemku medzi 

Obcou Drienica a Miroslavom Basárom od 4.10. do 19.10.2017. Požiadavka p. Basára na 

doplatok za rozdiel medzi výmerami pozemkov bude zapracovaná v Zmluve o zámene 

pozemkov. Všetci prítomní poslanci schválili zámenu pozemkov.  

k bodu č. 6 

 Starosta obce predložil návrh Zmluvy o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi 

Mestom Sabinov a Obcou Drienica. Informoval ich o podmienkach nášho spolufinancovania 

vo výšky do 50.000,- Eur. Projekt je spracovaný a Mesto Sabinov bude v zmysle zmluvy  

žiadať dotácie na jeho výstavbu. Podľa výšky získaných prostriedkov sa bude upravovať 

spolufinancovanie. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o spolupráci č.124/2017 

a spolufinancovanie nákladov do výšky 50.000,- Eur. 

k bodu č. 7 

 Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o finančné 

prostriedky na financovanie výdavkov na voľby do VÚC predniesol starosta obce. Obecné 

zastupiteľstvo ho berie na vedomie. 

k bodu č. 8 

 Starosta obce oboznámil prítomných s jeho príkazom vydaným za účelom vykonania 

inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. Do inventúrnych komisií vymenoval jednotlivých 

členov. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie. 

k bodu č. 9 

 V bode rôzne starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2017, ktorým 

sa navyšuje rozpočet obce v príjmovej a výdavkovej časti o predpokladanú sumu 2.500,- Eur 

zo získanej dane za ubytovanie. Všetci prítomní poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie. 

Ďalej starosta obce predložil na schválenie nájomnú zmluvu č. 1/11/2017 medzi Janou 

Čarnickou, bytom Drienica 164 a Obcou Drienica na užívanie novovytvoreného pozemku C 

KN 730/2, záhrada o výmere 215 m² podľa geometrického plánu zo dňa 4.09.2017 

vyhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom, firma Progres GEO, s.r.o. Prešov za účelom výstavby 

amfiteátra. Všetci prítomní poslanci schválili túto nájomnú zmluvu. 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom „Mikulášovi“ pre deti z obce dňa 

3.12.2017 a Ples obce, ktorý sa uskutoční 20.1.2018. 

 

k bodu č. 10 

 V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. 

 

k bodu č. 11 

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

 

 

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

   

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

 

V Drienici  9. novembra 2017 

 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


