ZÁPISNICA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 15. decembra 2017
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan
Šimko, PaedDr. Jozef Varga,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Milan Malcovský
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
5.
Rozpočet obce na roky 2018-2020
6.
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
7.
Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
8.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
9.
Rozpočtové opatrenie č. 10/2017
10. Žiadosť VVS a.s. Košice o odpredaj pozemkov a zriadenie vecného bremena
11. Žiadosť Slavconet SB s.r.o. Sabinov
12. Rôzne
13. Diskusia
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 Dušan Šimko, Miroslav Fech, Jozef Kunák, 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 uznesení, je pripravená zmluva na kúpu
pozemku od p. Kašajovej, p Basár súhlasil so zámenou a bude pripravená zmluva na kúpu
pozemku od p. Čarnickej. Obec ešte nemá odpoveď od Gréckokatolíckej cirkvi na zámenu
pozemkov. Ostatné uznesenia sú splnené.
k bodu č. 4
Prednesený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 poslanci schválili počtom
hlasov 5. Po tomto bode programu sa dostavil na rokovanie poslanec Štefan Beňadik.
k bodu č. 5
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.
Predseda finančnej komisie prečítal odporúčanie finančnej komisie schváliť rozpočet. Hlavný
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kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a odporučil obecnému
zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2018 a rozpočty na rok 2019-2020 zobrať na vedomie.
K návrhu rozpočtu neboli prijaté žiadne návrhy od fyzických a právnických osôb. Za
schválenie rozpočtu na rok 2018 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 20192020 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č. 6
Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015
o miestnych daniach. K tomuto návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb
podané žiadne pripomienky. Poslanci udelili slovo p. Polomskému, predsedovi Pozemkového
spoločnosti Háj Jakubovany, ktorý vysvetlil hospodárenie pozemkového spoločenstva.
Radikálny nárast dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky oproti minulým rokom sa mu vidí
neprimeraný. Z tohto dôvodu požiadal poslancov o prehodnotenie sadzby dane z lesných
pozemkov. Pozemkové spoločenstvo hospodári v lese, výsledky hospodárenia ovplyvňuje
viacero ukazovateľov. Poslanci udelili slovo p. Vapnárovi, ktorý vysvetlil ekonomiku
spoločnosti. Poslanci po rozprave k tomuto bodu schválili VZN podľa predloženého návrhu
bez ďalších zmien. Za návrh VZN č. 3/2017 hlasovali 5 poslanci, poslanec Šimko sa zdržal
hlasovania.
k bodu č. 7
Starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. K tomuto návrhu neboli podané za strany fyzických
a právnických osôb žiadne pripomienky. Za návrh VZN č. 4/2017 hlasovali 6 poslanci.
k bodu č. 8
Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenie č. 9/2017, ktoré obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie.
k bodu č. 9
Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenie č. 10/2017, ktorým sa zvyšuje celkový
rozpočet obce. Za toto rozpočtové opatrenie hlasovanie 6 poslanci.
k bodu č. 10
Starosta obce predniesol žiadosť VVS a.s. Košice o odkúpenie pozemkov , na ktorých
je postavená čerpacia stanica verejného vodovodu. Jedná sa o novovytvorené pozemky
parcelné číslo KNC 949/2 o výmere 12 m² a 949/3 o výmere 13 m², ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 56/2010 z parcely KNC 1138/6 výmera 8 m² a z parcely KNC 949
výmera 17 m². Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja uvedených pozemkov
v zmysle § 9a, ods.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, pričom osobitný zreteľ je
verejný záujem pri správe verejného vodovodu v obci Drienica. Za zámer odpredaja
pozemkov hlasovali všetci prítomní poslanci.
Ďalej starosta predložil žiadosť VVS a.s. Košice o zriadenie vecného bremena na pozemku
parcelné číslo KNC 1138/6, na ktorej je zriadené prepojenie vodovodného potrubia.
K uvedenej zmluve nebol predložený geometrický plán. Poslanci požadujú doložiť
geometrický plán, aby mohli rozhodnúť.
k bodu č. 11
Starosta obce predniesol žiadosť Slavconet SB s. r. o. Sabinov, ktorou žiada zníženie
nájmu za chatu na Lysej na 60,- Eur mesačne. Poslanci po rozprave hlasovali takto: za
zníženie nájmu 3, zdržali sa 3. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zníženie nájmu za chatu.
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k bodu č. 12
Starosta obce informoval poslancov o termíne konania Plesu obce – 20.1.2018. Na
mesiac február je naplánovaná obecná zabíjačka, predbežný termín 3.2.2018. Starosta
informoval poslancov o pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.
k bodu č. 13
V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č. 14
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť, za prácu v roku 2017 a
zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

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

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

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

V Drienici 18. decembra 2017
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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