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Z Á P I S N I C A 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 5. októbra 2018 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

Miroslav Palenčár, Dušan Šimko 

Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór 

    Ospravedlnení: PaedDr. Jozef Varga 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, 

Farnosť Drienica 

5. Prebytočný majetok obecnej knižnice 

6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 

7. Rôzne – informácie starostu obce k odpadovému hospodárstvu 

                 - podnety poslancov OcZ 

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, Štefan Beňadik, Miroslav Fech, 

za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. 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 

 Starosta predložil návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve obce, podľa nového 

geometrického plánu bolo z výmery novým geometrickým plánom odčlenených 5 m² na 

budúci chodník. Obec v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za dôvody hodné osobitného zreteľa pri zámene pozemkov považuje dlhodobé viac 

ako 50 rokov užívanie pozemku Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Drienica. Pozemok tvorí 

časť oploteného dvora prislúchajúceho k farskej budove. Za zámer zámeny pozemkov 

hlasovali šiesti poslanci. 

k bodu č. 5 

            Starosta obce predložil poslancom informácie o predaji prebytočného majetku 

knižnice. Za 3 mesiace sa predalo 141 kníh. Poslanci rozhodli o odpredaji zvyšných titulov za 

1,- eur v termíne od 8.10.2018 do 12.10.2018. Následne neodpredané tituly ponúknuť 

knižniciam v okolitých mestách a obciach bezplatne za odvoz. Ostatné knižné tituly vyradiť 

a odovzdať spracovateľovi odpadov.  Všetci prítomní poslanci schválili tento postup.  
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k bodu č. 6 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 7/2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.   

k bodu č. 7 

            Starosta obce podal poslancom informácie o odpadovom hospodárstve obce Drienica. 

Informoval ich o výške nákladov za uplynulé roky a predpoklad výdavkov na rok 2018, ktoré 

vysoko prekročia príjmy od platiteľov. Poplatky od občanov bude potrebné navýšiť.  

Ďalej informoval poslancov o ukončených prácach pri opornom múre pri Basárovi, 

13.10.2018 sa uskutoční Šarišská heligónka, na ktorú obec získala dotáciu. Dňa 21.10.2018 sa 

o 15.00 hod. uskutoční stretnutie dôchodcov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  

Poslanec Dušan Šimko predložil návrh na uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov 

obce. Po rozprave poslanci rozhodli o termíne 20.10.2018 o 17.00 hod.  

k bodu č. 8 

 V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.  

k bodu č. 9 

 Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil 

 

 

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

 

Overovateľ: Jozef Kunák  .................................... 

 

 

 

V Drienici 8.10.2018 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


