ZÁPISNICA
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 26. októbra 2018
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. O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť
Drienica
5. Zámer predaja pozemku KN C 26
6. Zámer predaja pozemkov KN C 1620/177, KN C 1620/178, KN C 1620/180
7. Rôzne - informácie starostu obce
- podnety poslancov OcZ
8. Diskusia
9. Z á v e r
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 Dušan Šimko, Jozef Kunák, Miroslav Fech, za
overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o splnených uzneseniach.
k bodu č. 4
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámenu pozemku vo vlastníctve obce
C KN 741/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m² za pozemky vo vlastníctve
Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica C KN 1135/2 ostatné plochy o výmere 333 m² a C
KN 1452/2 trvalé trávne porasty o výmere 1599 m² bezodplatne. Všetci prítomní poslanci
schválili zámenu pozemkov a odporúčajú starostovi obce podpísať zámennú zmluvu.
k bodu č. 5
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer predaja pozemku vo
vlastníctve obce C KN 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m² z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému. Za dôvody hodné
osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo nehnuteľnosti na pozemku a dlhodobé užívanie
a starostlivosť o pozemok. Cena pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku. Za
zámer predaja pozemku hlasovali šiesti poslanci.
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k bodu č. 6
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer predaja pozemkov vo
vlastníctve obce C KN 1620/177 ostatná plocha o výmere 40 m², C KN 1620/178 ostatná
plocha o výmere 65 m², C KN 1620/180 ostatná plocha o výmere 81 m² z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov
vlastníkom rekreačnej chaty a osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm so zbernou
šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch
parcelné číslo C KN 1620/178 a C KN 1620/180 v prospech obce.
Cena za predaj bola schválená uznesením číslo 289 na 32. zasadnutí OcZ vo výške 10,- €/m².
Za zámer predaja pozemkov hlasovali šiesti poslanci.
k bodu č. 7
Starosta obce navrhol poslancom uskutočnenie podujatia Mikuláš 2018 dňa 5.12.2018
o 17,00 hod. v kultúrnom dome spojené s premietnutím filmu pre deti. Poslanci to zobrali na
vedomie. Informoval poslancov aj o skutočných nákladoch obce na zber a likvidáciu
komunálneho a zmesového odpadu, za ktoré obec bude v tomto roku doplácať cca 5.000,Eur. Do nového návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2019 bude potrebné zapracovať túto skutočnosť.
k bodu č. 8
V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č. 9
Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil
Zapísala: Anna Onofrejová ..............................
Overovateľ: Štefan Beňadik .............................

V Drienici 29.10.2018

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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