
 1 

 

Z Á P I S N I C A 

z 10 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 21. februára 2020 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

                Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský,   

                                Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár  

                Ospravedlnení: Jozef Kunák, 

                Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková 

                Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská 

 

 

Priebeh zasadnutia:  

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 ňň 

4.  Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

     k umiestneniu  podzemného elektrického vedenia 

5.  Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej 

     zmluve 

6.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

      7.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

      8.  Rôzne – informácie starostu obce 

9.  Diskusia 

    10.  Z á v e r 

 

k bodu č.1:  

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia 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 Mgr. Michaela Maľcovská, Marek Mačišák, Jozef 

Olejár, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa 

zápisnice a program zasadnutia  schválili všetci prítomní poslanci.         

k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, 

p. Feňuš ešte nevybudoval priepust a uznesenie č. 84 nie je spolnené z dôvodu iných 

pracovných povinnosti  Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

 Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena k umiestneniu podzemného vedenia, ktorou sa na pozemku vo vlastníctve 

obce parcelné číslo KNC 1094/9 po vybudovaní a rozšírení elektrického vedenia v lokalite 

Pod Háj zriadi vecné bremeno. Hlasovanie poslancov: 6 za   

k bodu č. 5: 

Starosta obce informoval poslancov o predložení žiadosti INVESTA BM s.r.o. 

Sabinov o odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota, ktorý je vo vlastníctve obce 

formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Poslanci po rozprave neschválili budúci predaj. 

Hlasovanie: proti: 6 
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k bodu č. 6: 

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto opatrenie. Hlasovanie: 6 za 

k bodu č. 7 

            Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020. Všetci 

prítomní poslanci schvaľujú toto opatrenie.  

k bodu č. 8: 

            Starosta obce informoval poslancov o: 

- o možnostiach obce získať dotácie na výstavbu vodovodu a kanalizácie od 

Environmentálneho fondu pre obce do 2 000 obyvateľov, 

- pripravuje projekt na rekonštrukciu chaty na Lysej, 

- obec získala dotáciu na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti, 

- pripravuje ďalšie žiadosti na dotácie pre obec 

 

k bodu č. 9: 

            Poslankyňa Mgr. M. Maľcovská sa dotazovala na podujatie 29.6.2020. Starosta 

vysvetlil, že ak bude dokončená výstavba ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom tak sa 

uskutoční otvorenie amfiteátra aj s programom. Program bude zabezpečený dodávateľským 

spôsobom. 

Poslanec J. Olejár sa dotazoval na výstavbu chodníka do RO. Starosta vysvetlil, že 

podmienkou pokračovania výstavby je výška  finančných prostriedkov získaných z dotácií. 

Poslanec M. Mačišák sa informoval o možnostiach výrubu líp na cintoríne, lipy ohrozujú 

život občanov a ich majetok. Po rozprave sa poslanci dohodli, že obec požiada o výrub líp. 

Hlasovanie poslancov k výrubu líp: Za M. Mačišák, J. Olejár, M. Malcovský, M. Fech, Proti: 

Mgr. M. Maľcovská, Ing. P. Javorský.    

k bodu č. 10 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

 

Overovateľ:  Milan Malcovský  .................................. 

 

 

V Drienici dňa  24.2.2020 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


