ZÁPISNICA
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 11. mája 2018
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav
Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Varga Jozef
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica 2018-2022
5.
Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
6.
Prerokovanie záverečného účtu obce Drienica za rok 2017
7.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
8.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
9.
Majetkové prevody
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Palenčár, Milan
Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa
zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 3
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení:
k č. 255 – k zámennej zmluve medzi obcou a MXM v bode majetkové prevody, k č. 256
odpoveď p. Drábovej bola zaslaná písomne, k č. 257 odoslaný list farnosti Drienica, k č. 258
zaslaná odpoveď, bolo uskutočnené jednanie medzi A. Jasenským a A. Malcovským.,
motorové vozidlo Fabia bolo predané. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce
o plnení uznesení.
k bodu č. 4
Starosta obce predložil návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica na
roky 2018-2022. Obec má povinnosť mať vypracovaný tento plán. K dotazu poslanca Vargu,
starosta odpovedal, že obec zo sociálnych služieb pre občanov poskytuje opatrovateľskú
službu. Momentálne neeviduje žiadnu žiadosť. Poukázal na zákon o rodine. Na úhradu služieb
pre umiestnenie do domova sociálnych služieb musia prispievať svojim rodičom detí. Obec
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nemá finančné prostriedky na doplácanie. Za schválenie komunitného plánu sociálnych
služieb hlasovali všetci poslanci.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie
výsledky inventarizácie. Starosta obce predniesol poslancom informáciu o zrušení obecnej
knižnice z dôvodu jej nízkej návštevnosti, v týchto priestoroch bude zriadená posilňovňa.
Navrhol poslancom vyradiť prebytočný majetok a uskutočniť predaj kníh formou burzy. Po
rozprave poslanci navrhli cenu 3,- Eurá za 1 knihu. Všetci prítomní poslanci schvaľujú
vyradenie prebytočného majetku obce – knihy z knižnice formou burzy pre občanov obce za
cenu 3,- Eurá za 1 knihu.
k bodu č. 6
Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora, hlavný kontrolór obce Ing.
Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu. V diskusií sa poslanec Varga
dotazoval k výsledku hospodárenia. Starosta obce vysvetlil, že schodok rozpočtu vznikol
použitím rezervného fondu na kapitálové výdavky. Za schválenie celoročného hospodárenia
bez výhrad hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu.
Toto opatrenie berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu.
Toto opatrenie berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č. 9
Starosta obce predniesol žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o kúpu pozemku pod
a okolo budovy bývalej predajne COOP Jednota Prešov. Po rozprave k tejto požiadavke
poslanci navrhujú pozemky dať do dlhodobého prenájmu a poverujú starostu obce napísať
odpoveď. Všetci prítomní poslanci hlasovali na dlhodobý nájom pozemkov.
Starosta obce prečítal odpoveď p. Drábovej, ktorá nesúhlasí s navrhovanou cenou za
odkúpenie jej pozemkov. Po rozprave poslanci rozhodli písomne oznámiť p. Drábovej, že
trvajú na pôvodnej cene a obec náhradný pozemok na zámenu nemá.
K zámennej zmluve medzi Obcou Drienica a MXM Drienica bol doložený znalecký
posudok na určenie hodnoty zameneného pozemku. Poslanci rozhodli, že poplatok za vklad
do katastra uhradí žiadateľ t. j. MXM spol. s r.o. Drienica 29. Hlasovanie – všetci poslanci za.
Starosta prečítal žiadosť Milan Sedláka, bytom Sabinov o bezplatný nájom pozemku
pod chatou, ktorý je vo vlastníctve obce. Poslanci udelili slovo p. Sedlákovi, ktorý vysvetlil,
že za zámenu cesty, ktorú dal obci jeho dedo požaduje bezplatné užívanie obecného pozemku.
Poslanci po rozprave rozhodli, že nesúhlasia s bezplatným užívaním obecného pozemku
a ponúkajú možnosť odkúpiť pozemok pod chatou a okolo chaty vlastníkom chaty.
k bodu č. 10
Starosta informoval poslancov, že vysporiadanie cesty v lokalite Kapustnice nie je
vyriešené. Pozemky vo vlastníctve fyzických osôb chce obec odkúpiť. Po rozprave poslanci
poverili starostu obce oznámiť listom požiadavku obce na odkúpenie ich pozemkov za cenu
0,17 Eur za m². Všetci poslanci hlasovali za túto cenu.
V dňoch 13. – 16.7.2018 sa uskutočnia oslavy v partnerskom mesto Wisniew
v Poľsku. Obec dostala pozvánku pre FS spolu s FS z Dubovice. Poslanci odsúhlasili
uhradenie alikvotnej časti nákladov na dopravu.
Starosta obce informoval poslancov že v rámci Jednoduchých pozemkových úprav sa
vytyčujú jednotlivé pozemky.
Ďalej predložil informáciu o presťahovaní náhrobných kameňov z hrobov na cintoríne
za účelom rozšírenia cesty na cintoríne.
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V priebehu mesiacov apríl - máj prebehlo verejné obstarávanie na práce na ploche
pred Obecným úradom a práce na rozšírenie chodníkov. Obec požiadala o dotácie na tieto
projekty.
Starosta predniesol žiadosť p. Korbu o prenájom chaty na Lysej na prenocovanie
účastníkov cyklistických pretekov dňa 9.6.2018. Poslanci schválili prenájom chaty za sumu
100,- Eur.
Starosta informoval poslancov o žiadosti o stanovisko na vybudovanie cykloareálu,
ktorú mu predniesol p. Feňuš. Poslanci na posúdenie jeho žiadosti požadujú predloženie
štúdie.
Starosta na základe podnetu nového vlastníka susedného pozemku na Lysej oznámil
poslancom, že altánok pri chate je na jeho pozemku. Je ochotný na vlastné náklady ho
preložiť. Poslanci súhlasili.
V dňoch 26.-27.5.2018 sa uskutoční Deň Perečína, na ktoré pozvali starostu
a poslancov. Oslavy MDD sa uskutočnia 2. júna 2018 od 10.00 hod. pri krytom bazéne, kde
budú mať pripravené súťaže, atrakcie, guľáš. Deň obce sa uskutoční 30.6.2018 pri kultúrnom
dome.
Starosta ďalej informoval poslancov o vysporiadaní pozemkov pod cestou na Lysú
formou odkúpenia od jednotlivých vlastníkov.
k bodu č. 11
V diskusií vystúpil p. Kunák, ktorý sa dotazoval na kladenie vencov k pomníkom.
Starosta odpovedal, že z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti sa podujatie neuskutočnilo.
P. Palenčár žiadal starostu o vyriešenie prázdnych vriec pri vývoze triedeného odpadu,
a požiadal ho o rozšírenie linky obecného rozhlasu na dolnom konci. P. Varga sa pridal,
rozhlas nepočuť aj na hornom konci. P. Beňadik žiadal starostu, aby v prípade budovania
priepustu z lesa sa najprv vysporiadalo vlastníctvo pozemkov.
k bodu č. 12
Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Bc. Elena Boguská .......................
Overovateľ: Jozef Kunák .............................

V Drienici 15.5.2018

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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