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Z Á P I S N I C A 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 31. augusta 2018 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

                Dušan Šimko 

    Ospravedlnení: Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga 

 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018 

6. Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o prenájom pozemku  

7. Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o odkúpenie časti pozemku 

8. Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica a Obec Drienica 

9. Rôzne - informácie starostu obce 

                 - podnety poslancov OcZ 

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 Annu Onofrejovú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Dušan Šimko, Jozef Kunák, za 

overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci. 

k bodu č.3  

            Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že všetky uznesenia sú splnené. 

k bodu č. 4 

            Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. 

Toto opatrenie všetci prítomní poslanci zobrali  na vedomie. 

k bodu č. 5 

            Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018 predniesla Ing. Mária 

Galeštoková. Správu poslanci zobrali na vedomie.  

k bodu č. 6 

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša 

o prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1620/134. Poslanci neschválili prenájom z dôvodu, 

že pozemok je v nájme na základe zmluvy o spolupráci č. 1/2012 s firmou Besna, spol. s r.o., 

Drienica 63 a zmluvy o spolupráci č. 2/2012 s firmou MXM, spol. s r.o., Drienica 29 do roku 

2022. Poslanci poverili starostu obce písomne odpovedať žiadateľovi do 15.9.2018. 
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k bodu č. 7 

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša na 

odkúpenie obecných pozemkov parcelné číslo CKN 1620/177 o výmere 40 m², CKN 

1620/178 o výmere 65 m² a CKN 1620/180 o výmere 81 m². Poslanci jednohlasne odsúhlasili 

predaj pozemkov za týchto podmienok:  

- osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm po celej dĺžke so zbernou šachtou pri 

miestnej komunikácii 

- stavba bude zapísaná na LV v katastri ako ťarcha v prospech obce 

- predajná cena pozemkov 10,00 Eur/m² 

OcZ poveruje  starostu obce písomne odpovedať na žiadosť do 15.9.2018. 

k bodu č. 8 

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh zámennej zmluvy 

s Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zámenu 

obecného pozemku CKN 741 o výmere 455 m² za cirkevné pozemky CKN 1135/2 o výmere 

333 m² a CKN 1452/2 o výmere 1599 m² za podmienok, že obec geometrickým plánom 

odčlení časť pozemku CKN 741 na rozšírenie chodníka v budúcnosti pri rekonštrukcii 

existujúceho oplotenia pozemku a cirkev uhradí poplatky spojené s vkladom do katastra. OcZ 

poverilo starostu obce zaslať písomnú odpoveď o prijatých podmienkach k zámennej zmluve 

do 15.9.2018. 

k bodu č. 9 

            Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Ľuboša Bodnára o finančný príspevok na 

sociálnu výpomoc a informoval ich, že obec nemá prijaté všeobecne záväzne nariadenie 

o poskytovaní financií na sociálnu výpomoc. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a poverili 

starostu obce písomne informovať žiadateľa o tejto skutočnosti do 15.9.2018. 

             Starosta obce informoval poslancov o zmene termínov zasadnutí OcZ z 28.9.2018 na 

26.10.2018, z 23.11.2018 na 14.12.2018 čo poslanci zobrali na vedomie. 

             Poslanec Dušan Šimko sa informoval či budú odstránené zvodidla pri rodinnom dome 

č. 125. Starosta obce odpovedal, že správa a údržba ciest  ich odstráni.  

k bodu č. 10 

            V diskusii nevystúpil nikto. 

k bodu č. 11 

 Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil 

 

 

Zapísala: Anna Onofrejová .................................... 

 

Overovateľ: Miroslav Fech .................................... 

 

 

 

V Drienici 5.9.2018 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


