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Z Á P I S N I C A 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 19. novembra 2021 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

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

                Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská,  Jozef Olejár  

    Ospravedlnený: Miroslav Fech 

Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková 

Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská 

 

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. Zámer prevodu majetku obce pre VVS, a. s. Košice  

5. Predaj obecného pozemku Urbárskej spoločnosti PS Drienica 

6. Žiadosť o odkúpenie rekreačnej chaty vo vlastníctve obce 

7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly 

8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

9. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 

10. Rôzne – informácie starostu obce: 

-  výber dane za ubytovanie 

-  poplatok za rozvoj 

11. Diskusia 

12. Z á v e r 

 

Priebeh zasadnutia: 

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 Mgr. Michaela Maľcovská, Milan Malcovský, 

Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie 

a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.  

k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 

155/2021 cyklotraily- nepožiadané o dotáciu a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. 

Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

 Starosta obce informoval poslancov o možnosti prevodu majetku obce – kanalizácie 

v lokalite Gacky, ktorá bola dokončená v r. 2016, financovaná z prostriedkov 

Environmentálneho fondu a združených z VVS a.s. Košice. Obec nemá finančné, materiálové, 

odborné a personálne kapacity na prevádzkovanie kanalizácie a z tohto dôvodu navrhuje 

predaj majetku VVS a.s. Košice za 1,00 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

§9 a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer predaja 

schválili 5 prítomní poslanci. 
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k bodu č. 5: 

 Starosta obce informoval poslancov, že zámer predaja pozemku pre Urbársku 

spoločnosť Drienica PS bol zverejnený na dobu 15 dní. Obec pripraví kúpno-predajnú 

zmluvu, poplatky spojené v vkladom do katastra uhradí kupujúci. Všetci prítomní  5 poslanci 

schválili predaj pozemku.  

k bodu č. 6:  

 Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Jozef Olejár. Starosta obce 

predložil žiadosť spoločnosti Klasa s.r.o. Prešov o odkúpenie obecnej chaty na Lysej, ktorú 

uvedená spoločnosť doplnila žiadosťou o dlhodobý prenájom. Poslanci po rozprave rozhodli, 

že obecná chata nie je na predaj ani na dlhodobý prenájom, obec sa bude snažiť získať 

finančné prostriedky na jej rekonštrukciu z dotácií. Za nechválenie predaja a dlhodobého 

nájmu hlasovali 6 poslanci.  

k bodu č. 7 

 Starosta obce predniesol Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly, ktorá sa 

týkala preneseného výkonu štátnej správy na úseku činnosti spoločného stavebného úradu.  

Uvedenú správu berú poslanci na vedomie. 

k bodu č. 8: 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu 7/2021, ktoré všetci 

poslanci zobrali na vedomie. 

k bodu č. 9 

  Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2021, ktoré 

všetci poslanci zobrali na vedomie. 

k bodu č. 10 

 V bode rôzne starosta informoval poslancov o nízkom výbere dane za ubytovanie. 

V roku 2020 aj v roku 2021 bol výber dane ovplyvnený pandémiou, ale aj napriek tomu 

rekreačné chaty boli prenajímané a obci neboli priznané poplatky za ubytovanie. Po zistení 

možnosti správcu dane obec pristúpi k vymáhaniu tohto poplatku. Ďalej starosta obce 

informoval poslancov o možnosti obce vyberať poplatok za rozvoj, z ktorého je možné 

financovať výstavbu infraštruktúry obce a vysvetlil im aké má obec možnosti a povinnosti. Po 

rozprave k tomuto bodu poslanci rozhodli, že v katastrálnom území obce sa bude tento 

poplatok vyberať a obec pripraví návrh VZN. Za prijatie poplatku za rozvoj hlasovali všetci 

prítomní 6 poslanci. Starosta informoval poslancov o podpísaní zmluvy o nenávratný 

finančný príspevok na výstavbu zberného dvora, o podpísaní zmluvy na dotáciu na 

opatrovateľskú službu aj o žiadosti na rekonštrukciu ihriska v Materskej škole.  

k bodu č. 11 

 V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, ktorý sa dotazoval na rozsvietenie 

stromčeka, adventný veniec a Mikuláša pre deti. Starosta mu odpovedal, že stromček sa 

pripraví a rozsvieti a tiež adventný veniec. K Mikulášovi pre deti odpovedala Mgr. Michaela 

Maľcovská, ktorá spolu s komisiou pripravuje na 5.12.2021 rozniesť darčeky podľa zoznamu 

do domácnosti, ak to dovolí situácia. Poslanec Ing. Peter Javorský sa dotazoval, či výstavba 

zberného dvora sa uskutoční na obecnom pozemku. Starosta mu odpovedal že áno, súťaž je 

ukončená, do projektov je možné nahliadnuť. Poslanec Jozef Olejár sa dotazoval, či obec má 

zoznam domácnosti napojených na verejnú kanalizáciu. Starosta mu odpovedal, že obec 

skontroluje napojenie na kanalizáciu. 
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 k bodu č. 12 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

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

 

 

V Drienici dňa  23.11.2021 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


