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Z Á P I S N I C A 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák,    

                Jozef Olejár  

                Ospravedlnení: Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, 

                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 

4. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 

5. Predaj obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105 

6. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

MŠ a ŠJ na rok 2021 

7. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

8. Návrh rozpočtu na roky 2021-2022 

9. Správy hlavného kontrolóra o výsledku z kontrol 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I polrok 2021 

11. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 

12. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 

13. Návrh dodatku k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 242/4/2017/závod PO 

14. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve – zriadenie vecného bremena 

v prospech VSD a.s. Košice na pozemkoch KN C 1677/2, 1679/32 a 1679/34 

15. Žiadosť o umiestenie reklamného banera na verejnom priestranstve obce 

16. Zrušenie VZN č. 1/2001 o správnych poplatkoch 

17. Zrušenie uznesenia č. 282/2018 

18. Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32  

19. Prerokovanie cenových ponúk za výrub líp 

20. Žiadosť p. Novického o prevzatie investorstva NN rozvodov lokalita Dil 

21. Návrh budúceho využitia parcely KN C 1473/1 

22. Rôzne – informácie starostu obce  

23. Diskusia 

24. 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 Jozef Olejár, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák,  
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za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

schválili všetci prítomní poslanci. 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 Marcel, bytom Prešov ešte nevybudoval priepust.  Poslanci zobrali na vedomie 

informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

            Starosta obce predložil na rokovanie audit účtovnej závierky k 31.12.2019. Poslanci 

obdŕžali všetky materiály k jednotlivým bodom rokovania e-mailom. V diskusií k tomuto 

bodu programu nevystúpil žiadny poslanec. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 zobrali 

všetci prítomní na vedomie jednohlasne. 

k bodu č. 5: 

 Starosta obce informoval o možnosti predaja pozemku KN C 1620/136 pre p. Adriána 

Tkáča a manželku Janu v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí  podľa navrhovaných podmienok. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje: pozemok 

v susedstve pozemku KN C 1644/1, vo vlastníctve kupujúceho, dlhodobé užívanie 

a starostlivosť o pozemok. Cena za 1 m² 15,00 Eur. Cena za pozemok 2 070,00 Eur. Poplatky 

spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci. Za predaj pozemku hlasovali všetci prítomní 

poslanci.  

k bodu č. 6:  

Starosta obce informoval poslancov o doplnení prílohy č. 1 k VZN č. 3/2020. 

Doplnenie sa týka koeficientu pre Materské školy, ktorým sa zvyšuje výška príspevku pre 

dieťa v MŠ s nižším počtom detí.  Za prijatie VZN s doplnením v prílohe č. 1 hlasovali všetci 

prítomní poslanci.            

k bodu č. 7 

 Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Informoval poslancov 

o potrebe zvýšenia poplatku za odpad, vzhľadom k tomu, že poplatky spojené s vývozom 

odpadu na rok 2021 budú zvýšené o 15 % oproti roku 2020. Na rok 2022 je vyhlásená verejná 

súťaž na dodávateľa služieb. Ing. Javorský sa zaujímal o zberný dvor. Starosta odpovedal, že 

obec má pripravené 3 projekty, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu a podáva ich na 

Environmentálny fond a MŽP SR. Jozef Olejár sa dotazoval o výšku poplatkov pre občanov 

a množstvový zber pre PO. Starosta odpovedal, že na rok 2022 je vyhlásená súťaž na 

dodávateľa s podmienkou váženia odpadov, občan si zaplatí za množstvo vyprodukovaného 

odpadu. Problém s odpadom je v rekreačnej oblasti, kde je veľké množstvo odpadu, ktoré sa 

musí vyriešiť, aj napríklad s umiestnením prístreškov na smetné nádoby a uzamknutím 

nádoby . Obec ešte musí vyriešiť likvidáciu kuchynského odpadu.  Za prijatie VZN č. 4/2020 

hlasovali všetci prítomní poslanci. 

k bodu č. 8: 

 Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Hlavný kontrolór obce 

odporúča obecnému zastupiteľstvu schváli rozpočet na rok 2021 a rozpočty na roky 2022-

2023 zobrať na vedomie. Za schválenie rozpočtu na rok 2021 hlasovali všetci prítomní 

poslanci, rozpočet na roky 2022-2023 zobrali poslanci na vedomie. 

k bodu č. 9 

 Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusií nevystúpil žiadny 

poslanec. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie správy kontrolóra. 

k bodu č. 10 

 Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusií k tomuto bodu 

programu nevystúpil žiadny poslanec. Všetci prítomní schválili plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2021. 

k bodu č. 11 
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 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2020. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

k bodu č. 12 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2020. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie. 

k bodu č. 13 

 Starosta obce informoval poslancov o dokončenej výstavbe rozšírenia kanalizácie 

v lokalite Gacky z dotácie z Environmentálneho fondu. Prevádzkovanie, ktoré zabezpečuje 

VVS a. s. je potrebné dohodnúť zmluvne. Za zverejnenie majetku obce do správy hlasovali 

všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 14 

 Starosta obce informoval poslancov o požiadavke VSD a. s. Košice zabezpečiť budúce 

rozšírenie podzemného elektrického vedenia zmluvou o budúcej zmluve zriadením vecného 

bremena na parcely, ktorými bude prechádzať toto vedenie. K tejto požiadavke starosta 

napísal pripomienky, ktoré budú doručené VSD. Všetci prítomní poslanci schválili zriadenie 

vecného bremena bezodplatne. 

k bodu č. 15 

 Starosta obce otvoril diskusiu k tomu bodu programu. Informoval poslancov 

o prijatom VZN č. 3/2015, v ktorom sa rieši umiestňovanie reklamy na území obce. Poslanci 

sa vyjadrili, že nesúhlasia s porušovaním platného VZN a nesúhlasia s umiestnením banera na 

verejnom priestranstve obce. Všetci prítomní poslanci nesúhlasia s umiestnením banera. 

k bodu č. 16 

 Starosta obce informoval poslancov o potrebe zrušenia VZN č.1/2001 o správnych 

poplatkoch. Sadzobník správnych poplatkov obec vydala samostatne, je zverejnený na 

internetovej stránke obce. Všetci  prítomní poslanci súhlasia so zrušením VZN č. 1/2001. 

k bodu č. 17 

 Starosta obce informoval poslancov o potrebe zrušenia uznesenia č. 282/2018 

z dôvodu, že sa zmenilo spolufinancovanie pri projekte zberného dvora. Všetci prítomní 

poslanci súhlasia so zrušením tohto uznesenia. 

k bodu č. 18 

 Starosta obce informoval poslancov o predložení nového uznesenia, ktoré sa bude 

dokladovať ako súčasť podania žiadosti o dotáciu na zberný dvor. Všetci prítomní  poslanci 

schvaľujú predloženie žiadosti o NFP na zberný dvor, zabezpečenie realizácie projektu 

a výšku spolufinancovania v sume 28 203,40 Eur.  

k bodu č. 19 

 Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách za výrub líp na miestnom 

cintoríne. Obec má vydané právoplatné rozhodnutie na ich výrub. Viaceré firmy navrhovali 

iba ich orezanie. Požiadal poslancov aby prehodnotili rozhodnutie ich vyrúbania. Po diskusií 

3 poslanci navrhujú ich výrub a 2 sú proti. Poverujú starostu obce osloviť fy Galčík 

s najnižšou cenovou ponukou, preveriť možnosti štiepkovania konárov z líp.  

k bodu č. 20 

 Starosta obce predložil vypracovanú cenovú ponuku na rozšírenie rozvodov elektrickej 

energie v lokalite Dil, ktorú dal vypracovať p. Novický a jej cena je 8 400,00 Eur. Po 

rozprave k tomuto bude poslanci rozhodli, že nesúhlasia s prevzatím investorstva v lokalite 

Dil, pretože obec má rozpracované projekty v rámci rozšírenia IBV na dolnom konci, ktoré 

bude financovať. Všetci prítomní poslanci neschválili prevzatie investorstva. 

k bodu č. 21 

 Starosta obce informoval poslancov o zámere Urbárskej spoločnosti predať pozemok 

v lokalite Gacky. Obec je vlastníkom susednej parcely KN C 1473/1, ktorá by sa mohla tiež 

predať. Po rozprave poslanci rozhodli, že obec zatiaľ tento pozemok nebude predávať.  

k bodu č. 22 
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 V tomto bode starosta obce informoval poslancov o vydaní príkazu na vykonanie 

inventarizácie  majetku obce. Pri zameraní miestnej prístupovej cesty v lokalite Gacky bolo 

zistené, že jej šírka nevyhovuje požadovaným parametrom. Bude potrebné od vlastníka 

susednej parcely odkúpiť časť asi 53 m². Informoval poslancov o dokončení výstavby 

chodníka na dolnom konci. Ďalej oboznámil poslancov o kontrole PPA na stavbe ihriska 

a amfiteátra, ktorá prebehla bez nedostatkov a obec má splatený úver z tejto stavby. Ďalej 

obec získala dotáciu na dokončenie chodníka do rekreačnej oblasti z programu Regionálneho 

rozvoja. Informoval poslancov o vypracovaní projektov sietí IBV na dolnom konci. 

Projektová dokumentácia bola zaslaná na pripomienkovanie príslušným správcom sietí. 

Riešia sa problémy s napojením na štátnu cestu, plynovodom a prívodným vodovodom. Po 

získaní súhlasov bude začaté územné konanie. Starosta ešte oboznámil poslancov o svojom 

vymenovaní do Kooperačnej rady pri VÚC Prešov, ktorá bude riešiť programové výzvy na 

najbližších 10 rokov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu. 

k bodu č. 23 

 V diskusií vystúpil poslanec Kunák, ktorý sa informoval, prečo tento rok nebol 

uskutočnený Mikuláš pre deti. Starosta odpovedal, že vzhľadom na pandemickú situáciu 

a rozhodnutie poslankyne Maľcovskej sa tento rok neuskutočnil, a o to bude štedrejší na 

budúci rok. Na budúci rok sa pripraví aj stretnutie pre dôchodcov. Poslanec Fech sa 

informoval o konaní plesu. Starosta odpovedal, že zatiaľ nevie, ako sa budú organizovať 

jednotlivé podujatia. 

k bodu č. 24 

        Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

 

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

 

 

V Drienici dňa  21.12.2020 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


