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Z Á P I S N I C A 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 16. januára 2018 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, 

Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku žiaka 

Materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018 

5. Majetkové prevody obce 

6. Prerokovanie platu starostu obce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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 Milan Malcovský, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár,  

za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 3 

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení,  na poslednom zasadnutí neboli 

uložené žiadne uznesenia. Všetky  uznesenia sú splnené, okrem uznesenia a kúpe pozemku od 

p. Čarnickej. List Slavconet SB bol zaslaný. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu 

obce o plnení uznesení.  

 

k bodu č. 4 

 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 5/20174 neboli podané 

žiadne pripomienky  Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č. 5 

 Starosta obce informoval poslancov o zverejnení zámeru na predaj pozemkov pre 

VVS, a. s. Košice. Všetci prítomní poslanci schválili predaj pozemkov podľa tejto zmluvy. 

Ďalej informoval poslancov o predložení požadovaného geometrického plánu, ktorým VVS a. 

s. Košice žiada od obce zriadiť vecné bremeno na parcele KNC 1138/6, na ktorej ju 

umiestnené vedenie verejného vodovodu. Po jeho preštudovaní všetci poslanci schválili 

zriadenie vecného bremena v zmysle predloženej zmluvy. Žiadosť A. Malcovského 

o predĺženie lehoty na zistenie podkladov o vlastníctve  poslanci berú  na vedomie a súhlasia 

s predlžením lehoty o 3 mesiace. Poslanci berú na vedomie informáciu starostu obce 
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o ukončení nájmu chaty na Lysej dohodou k 31.12.2017. Starosta ich zároveň informoval 

o ponuke Slavconet SB Sabinov na odkúpenie ich zariadení umiestnených v chate – kamier, 

internetu a televízora. Poslanci nesúhlasili s ich odkúpením. 

Starosta obce predložil žiadosť Ing. Vladimír Jánošíka, Lipany o nájom obecného pozemku 

parcelné číslo KNC 1473/35 za účelom jeho zveľadenia a zriadenia parkoviska. Poslanci po 

rozprave poverujú starostu obce zistiť ďalšie možnosti využitia tohto pozemku. Starosta obce 

predniesol návrh na predaj motorového vozidla Škoda Fabia, keďže máme nové motorové 

vozidlo. Po rozprave poslanci súhlasia s jeho predajom a určili minimálnu cenu 800,- Eur, 

s tým, že obce si vyhradzuje právo neprijať ponuku. Ďalej predniesol žiadosť MXM spol. r. o. 

Drienica o zámenu pozemkov s Obcou Drienica. Pozemky, ktoré žiada zameniť sa nachádzajú 

v rekreačnej oblasti. Poslanci po rozprave schválili zámer zámeny pozemkov, s použitím 

osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie dažďového priepustu, ktorým obec získa cez 

zamenené parcely prístup do potoka.  Za zámer zámeny pozemkov hlasovali všetci poslanci.  

 

k bodu č. 6 

 Starosta obce predložil požiadavku na prerokovanie výšky jeho platu. Poslanci po 

rozprave k tomu bodu schválili starostovi obce zvýšenie jeho platu o 70 % od 1.2.2018. 

 

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval poslancov o požiadavke Arcidiecéznej charity Košice na 

spolufinancovanie ich denného stacionáru v Sabinove. Novelou zákona o sociálnych službách 

pribudla obci povinnosť spolufinancovať neštátne sociálne zariadenia. Starosta obce bude po 

spresnení údajov z MPSVaR o financovaní informovať žiadateľa. Ďalej starosta obce 

informoval o príprave plesu Obce Drienica. Obecná zabíjačka sa neuskutoční.  

k bodu č. 8 

 Poslanec Varga informoval o nebezpečnej premávke na komunikácií pred rodinnými 

domami kde býva on a jeho rodina. Motorové vozidlá tam nedodržiavajú predpísanú rýchlosť, 

bezpečnosť chodcov je ohrozená. Starosta obce odpovedal, aby občania písomne informovali 

Správu a údržbu ciest a Dopravný inšpektorát. Obec nemá možnosť ovplyvniť premávku na 

ceste III. triedy.  

 

k bodu č. 9 

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

 

 

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

   

Overovateľ zápisnice:  Dušan Šimko                         ................................ 

 

 

V Drienici  18. januára 2018 

 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


