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Z Á P I S N I C A 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 18. júna 2021 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

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

                Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská,  Jozef Olejár  

                Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková 

                Zapisovateľ: Anna Onofrejová 

 

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. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

5. Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2020 

6. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

      k 31.12.2020 

7. Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly 

9. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica záväzná časť 

10. Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného 

plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 

Územného plánu obce Drienica 

11. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa 

12. Rôzne – informácie starostu obce: 

- odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom 

- vrátenie obecného pozemku KNE 249, k. ú. Drienica  pôvodnému vlastníkovi  

13. Diskusia 

14. 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 Annu Onofrejovú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Olejár, Mgr. Michaela 

Maľcovská,  za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa 

zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.  

Pred schvaľovaním programu starosta obce predniesol návrh na doplnenie nového bodu č. 12 

Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Číslovanie 

ostatných bodov programu sa posúva. Program zasadnutia s doplneným bodom schválili 

všetci prítomní poslanci. 

k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Na uznesenie č. 153/2021 

o prenájme časti obecného pozemku zatiaľ Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., 

Medzany 46 nereagovala. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie 

informácie starostu obce.        
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k bodu č. 4: 

            Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2021. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

 

k bodu č. 5: 

 Starosta obce otvoril rozpravu  k návrhu Záverečného účtu obce a k stanovisku 

hlavného kontrolóra za rok 2020. Podklady na rokovanie boli poslancom zaslané 

elektronicky. Stanovisko hlavného kontrolóra zobrali všetci prítomní poslanci na vedomie.   

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad schválili všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 6:  

  Všetci poslanci zobrali na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

 

k bodu č. 7 

 Návrhová komisia predložila na schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 na 

použitie prostriedkov rezervného fondu. V rozprave k tomuto bodu vystúpil poslanec Milan 

Malcovský s návrhom na nákup výkonnej kosačky na kosenie verejných priestranstiev v obci. 

Poslanec Jozef Olejár navrhol opraviť parkovisko pri materskej škole a prístup k nemu. Po 

diskusii k tomuto bodu poslanci schválili nákup samohybného mulčovača trávy v sume 

4.000,00 Eur a opravy miestnych komunikácii v sume 35.000,00 Eur. Ostatné položky návrhu 

zostali nezmenené. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválili všetci prítomní poslanci.   

 

k bodu č. 8: 

            Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku 

z kontroly, ktorá bola zameraná na cestovné náhrady v II. polroku 2020. 

 

k bodu č. 9 

 Materiál k tomuto bodu bol poslancom zaslaný elektronicky. Po rozprave všetci 

prítomní poslanci zobrali na vedomie:  stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru výstavby 

a bytovej politiky zo dňa 11.06.2021 podľa § 25 stavebného zákona a správu o prerokovaní 

návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Drienica (ďalej len návrh ZaD č. 3) vypracovanú 

odborne spôsobilou osobou. 

Všetci prítomní poslanci súhlasili s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci 

prerokovania návrhu ZaD č. 3. 

Všetci prítomní poslanci schválili Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica 

(ďalej len ZaD č. 3). 

Žiadajú starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej  osoby zabezpečiť vyhlásenie VZN 

č. 1/2021, označenie schvaľovacou doložkou, vyhotovenie registračného listu, uloženie ZaD 

č. 3 a zverejnenie záväznej časti ZaD č. 3. 

 

k bodu č. 10 

 Po prerokovaní návrhu VZN č. 1/2021 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na VZN č. 

1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, 

ktorým sa vymedzuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica. 

Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0   
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k bodu č. 11 

            Starosta obce informoval poslancov o spoluvlastníckych podieloch  na pozemkoch 

parcelné číslo KNC 1138/17, 1138/18 a 1138/19 pod vybudovaným chodníkom 6. etapa 

vytvorených geometrickým plánom na porealizačné zameranie chodníkov na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. Spoluvlastníci súhlasia s predajom za cenu 5,00 Eur/m².  Všetci 

prítomní poslanci schválili odkúpenie spoluvlastníckych podielov za cenu 5,00 Eur/m². 

 

k bodu č. 12 

            Starosta obce predniesol na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti v 2. polroku 

2021 pre hlavného kontrolóra do skončenia volebného obdobia dňa 7.9.2021. Všetci prítomní 

poslanci schválili plán kontrolnej činnosti. 

 

k bodu č. 13 

            Starosta obce informoval poslancov, že niektorí vlastníci pozemkov na starom 

futbalovom ihrisku chcú ich navrátenie na obrábanie alebo výstavbu. Starosta obce navrhol 

poslancom uvažovať o zachovaní ihriska a z tohto dôvodu ponúknuť vlastníkom odkúpenie 

pozemkov obcou a určiť cenu za m². Po diskusii poslanci ukladajú starostovi obce zaslať 

vlastníkom písomný návrh na odkúpenie pozemkov obcou za cenu 0,20/m². 

           Starosta obce informoval poslancov o chybnom zápise v katastri pri obecnom pozemku 

KNE 249 ešte pri ZRPS pred rokom 2000 a opraviť v katastri sa to už nedá. Pozemok patri 

Urbárskej spoločnosti PS Drienica. Poslanci ukladajú starostovi obce zistiť cez okresnú 

prokuratúru ako riešiť tento problém. 

            Starosta obce informoval poslancov o požiadavkách vlastníkov pozemkov po JPÚ na 

dolnom konci na odstránenie asfaltovej „Jakubovanskej cesty“ z ich pozemkov. Navrhuje 

postaviť spojnicu medzi cestou III. triedy a cestou do Jakubovan spevným makadamovým 

materiálom, tak aby ostala prechodná. Plán je uskutočniť to v súlade s PD, ktorú momentálne 

vypracováva firma STAVOPROJEKT Prešov. Spojnica bude v súlade s uskutočnenými 

 pozemkovými úpravami. Vybudovaním tejto spojnice tak môžu vlastníci dotknutých 

pozemkov starú časť „Jakubovanskej cesty“ na svojich pozemkoch uzavrieť.  

            Starosta obce informoval poslancov o žiadosti záujemcov o odkúpenie obecných 

pozemkov pod chatou a okolo nej, ktorej vlastníkmi je p. Krylová Viera a jej dcéra Krylová 

Andrea. V minulosti nebola vôľa vlastníkov chaty o vysporiadanie pozemkov. Z morálneho 

hľadiska navrhol poslancom zaslať ponuku na odpredaj pozemkov vlastníkom chaty 

a požiadal  poslancov o určenie ceny za m². Po rozprave poslanci ukladajú starostovi zaslať 

písomný návrh na odpredaj obecných pozemkov za cenu 10,00 Eur/m². 

 

k bodu č. 14 

 V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. M. Maľcovská a informovala o pripravovanej 

akcii pre deti s rodičmi nultý ročník „Šomská špacírka“, ktorú plánuje uskutočňovať každý 

rok prvý prázdninový víkend a je zameraná na poznávanie svojho  blízkeho okolia. Požiadala 

o pomoc pri príprave akcie zo strany obce a poslancov.  Starosta reagoval: obec zabezpečí 

všetky prípravné práce a materiál.  

Ďalej vystúpil Ing. P. Javorský s informáciou o organizovaní cirkevnej púte na Oltár kameň 

koncom júla 2021 a požiadal starostu obce o jej propagáciu na webovej stránke obce aj v 

okolitých obciach a o zabezpečenie prevádzky sedačkovej lanovky skôr ako obvykle. Starosta 

odpovedal na požiadavky kladne, len požiadal o doručenie propagačných materiálov 

v dostatočnom predstihu. 

 

 

 



 4 

Poslanec M. Malcovský navrhol zmeniť prevádzkový poriadok multifunkčného  ihriska na 

dolnom konci. Starosta obce pripraví návrh na zmenu a po konzultácií s poslancami tento 

návrh bude následne vyvesený na ihrisku a webovej stránke. Poslanec J. Olejár sa informoval 

v akom štádiu je generálna oprava traktora a o požiadavkách občanov sprevádzkovať 

chladiaci box v dome smútku. Starosta reagoval: oprava traktora je skončená, traktor je 

v prevádzke.  Chladiaci box je v dome smútku k dispozícii. Firma ERA, ktorá spravuje 

cintorín ako odborne spôsobilá osoba na požiadanie vopred vie sprevádzkovať chladiaci box. 

  

k bodu č. 15 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

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

 

 

 

V Drienici dňa  24.06.2021 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


