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Z Á P I S N I C A 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 9. septembra 2022 

 

 

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: Bc. Elena Boguská 

 

Návrh programu 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2021 

5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly      

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

7. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity 

8. Rôzne – informácie starostu obce 

9. Diskusia 

10. Záver 

11.  
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 Jozef Olejár, Marek Mačišák, Milan Malcovský,  

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

schválili všetci prítomní poslanci. Za predložený návrh programu hlasovali všetci prítomní 

poslanci. K jednotlivým bodom programu poslanci obdŕžali všetky písomné podklady.  

k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenia sú splnené, okrem č. 

184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie 

informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

 Starosta obce predložil poslancom Správu štatutárneho audítora o výsledkoch overenia 

účtovnej závierky k 31.12.2021. Poslanci k tejto správe nemali žiadne dotazy. Všetci prítomní  

poslanci zobrali na vedomie správu audítora  

k bodu č. 5: 

 Starosta obce predložil poslancom Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly. 

Poslanci k tejto správe nemali žiadne dotazy. Všetci  prítomní poslanci zobrali  na vedomie 

správu hlavného kontrolóra. 

k bodu č. 6:  

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2022, 

ktorým sa mení výška rozpočtu obce o finančné prostriedky prijaté obcou a ktorým vykonal 

presuny v rozpočte obce. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie toto rozpočtové 

opatrenie. 



 2 

k bodu č. 7 

 Dňa 21.8.2022 vyhlásil starosta obce III. stupeň povodňovej aktivity, ktorým sa začali 

vykonávať záchranné práce. Po prietrží mračien v lokalite Drienica – Lysá sa Drienický potok 

vybrežil na viacerých miestach a spôsobil zosuvy pôdy, podmytie telesa ciest III. triedy 

a miestnych komunikácií, bol poškodený most, poškodená nová regulácia potoka, poškodená 

regulácia pôvodného potoka, po zásahu blesku poškodená rozhlasová ústredňa, wifi, stĺp VN 

vedenia, svetlá verejného osvetlenia. Po zasadnutí krízového štábu boli povolané mechanizmy 

a stroje na odstraňovanie škôd. Majetok obce je poistený a obec si bude uplatňovať poistné 

plnenie. V súčasnosti je stále vyhlásený II. stupeň, v ktorom sa uskutočňujú práce na spevnení 

cesty III. triedy. Po zasadnutí krízového štábu budú vyhodnotené výdavky na vykonané práce. 

Všetci prítomní poslanci zobrali informácie na vedomie.  

k bodu č. 8 

 Starosta obce informoval poslancov o dotazoch občanov obce, ktorí si objednávajú 

náhrobné kamene do „Zeleného hája“. Obci skončila zmluva s firmou ISPA, ktorá dodávala 

tieto kamene a nové obstarávanie je problematické z dôvodu, že úhrady si platia občania. 

Odtieň kameňa, ktorý bol pôvodne dohodnutý sa nedá presne dodržať  a občania majú 

požiadavku, aby si mohli zabezpečiť výrobu náhrobných kameňov u iných firiem. Poslanci po 

rozprave sa dohodli, že v „Zelenom háji“ na cintoríne je potrebné dodržať tvar a veľkosť 

náhrobných kameňov a odtieň kameňa indiared. Ďalej starosta informoval poslancov 

o uskutočnených podujatiach a to Šomskej špacírke pre deti a rodičov a Dni obce, na ktorom 

sa zúčastnilo dosť občanov.  

k bodu č. 9 

 Poslanec Kunák sa dotazoval na kontajner na cintoríne, lavičky okolo chodníkov. 

Starosta odpovedal, že kontajner na cintoríne je vyvážaný priebežne, zamestnanec čerpal 

dovolenku a na lavičky sa pozrie. Poslanec Javorský sa dotazoval na veľkokapacitný 

kontajner na odpad. Starosta odpovedal, že dá priviezť kontajner, ktorý z dôvodu osláv Dňa 

obce bol odvezený a bude umiestnený na 3 miestach v obci, ďalej zabezpečí štiepkovanie 

konárov tiež na 3 miestach v obci. Poslankyňa Maľcovská sa dotazovala na program pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším. Začiatkom mesiaca sa uskutoční heligónka a program pre 

starších pripraví. Poslanec Olejár sa dotazoval na vývoz drobného stavebného odpadu 

a splátku finančnej výpomoci pre obce od štátu pre obce. Starosta odpovedal, že drobný 

stavebný odpad do množstva jeden fúrik a menej odovzdá pri obecnom úrade za odplatu, 

väčšie množstvo občan môže odviezť priamo na skládku do Ražňan a aj za tento sa platí. 

O odpustení finančnej výpomoci sa bude informovať. Poslankyňa Maľcovská sa dotazovala 

na začatie prác na miestnych komunikáciách na novej IBV. Starosta odpovedal, že sa 

pripravia 8 metrov široké cesty zatiaľ vyvezením zeminy podľa finančných možností obce.  

 

k bodu č. 10 

            Starosta obce poďakoval poslancom za ich prácu počas celého volebného obdobia, 

zhodnotil volebné obdobie, počas ktorého sa niektoré plány podarilo uskutočniť, niektoré boli 

obmedzené pandémiou a vojnou na Ukrajine. Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

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

 

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

 

 

V Drienici dňa  14.9.2022 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


