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Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 7. decembra 2022 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

Poslanci: Marián Dudič, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Milan              

Malcovský, Jozef Olejár, Anton Onofrej, Miroslav Palenčár. 

Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková 

                Zapisovateľ: Frederika Vranková  

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program 

zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

5. VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školskej jedálne na rok 2022 

6. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach 

7. Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a 

určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni 

8. Rozpočet na rok 2023 

9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií  

10. Rozpočtové opatrenie 6/2022 

11. Rozpočtové opatrenie 7/2022 

12. Prerokovanie žiadosti Bc. Viktor Radačovský s manželkou Valériou, Drienica 22 

o odkúpenie obecných pozemkov  

13. Prerokovanie žiadosti Mgr. Mária Nagyová, Drienica 16 o odkúpenie obecného pozemku 

14. Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD, a. s. Košice – Drienica 

rozšírenie NN siete 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

16. Diskusia a rôzne 

- informácie starostu obce  

17. Záver  

 

 

k bodu č.1:  

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

Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom zasadnutia.  

k bodu č.2:  

 Starosta obce Ing. Igor Birčák navrhol do návrhovej komisie poslancov Jozefa 

Kunáka, Jozefa Olejára a Antona Onofreja. Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice 

Frederiku Vrankovú , a za overovateľa zápisnice určil  Mariána Dudiča. Starosta obce doplnil 

program zasadnutia a prečítal ho.  Všetci prítomní poslanci program schválili s navrhnutými 

zmenami.         

k bodu č.3:  

 Starosta obce Ing. Igor Birčák informoval poslancov o tom, že na poslednom 

zasadnutí, ktoré bolo aj ustanovujúce neboli prijaté také uznesenia, ktoré je potrebné 



 2 

kontrolovať. Obecné zastupiteľstvo v Drienici zobralo na vedomie informáciu starostu obce 

o plnení uznesení. 

k bodu č. 4 

            Starosta obce Ing. Igor Birčák poznamenal že k VZN č.1/2022 neboli podané žiadne 

pripomienky zo strany občanov a právnických osôb počas 15 dní vyvesenia tohto návrhu na 

úradnej tabuli. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2022 

k bodu č.5 

            Starosta obce Ing. Igor Birčák oboznámil poslancov s normatívom na rok 2023.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2022 

k bodu č. 6 

 Starosta obce Ing. Igor Birčák poznamenal ako sa budú zvyšovať poplatky, povedal že 

neboli podané žiadne námietky k tomuto návrhu. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 

č.3/2022 

k bodu č. 7 

            Starosta obce  Ing. Igor Birčák prečítal znenie VZN č.4/2022, podotkol že neboli 

podané žiadne námietky a vyzval poslancov k hlasovaniu. Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje VZN č.4/2022 

k bodu č. 8               

            Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal záver vyjadrenia hlavného kontrolóra obce, 

vyzval poslancov k diskusii, nikto sa nevyjadril. Poslanci obce schválili rozpočet na rok 2023 

a zobrali na vedomie rozpočet na roky 2024-2025 

k bodu č. 9 

 Starosta obce Ing. Igor Birčák rozoslal pred zasadnutím poslancom OcZ podklady so 

zásadami odmeňovania, ktoré boli platné doteraz. Otvoril diskusiu. Ing. Peter Javorský 

povedal že vidí aká doba je, a že by odmeny nechal tak ako sú. Marián Dudič povedal že tento 

rok by to tiež takto nechal. Ostatní poslanci súhlasili a následne schválili Zásady 

odmeňovania bez zmien. 

k bodu č. 10 

  Starosta obce prečítal rozpočtové opatrenie, vysvetlil ako sa môžu peniaze prenášať 

a že sa rozpočet kvôli tomu nemení. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové 

opatrenie. 

k bodu č. 11   

 Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal rozpočtové opatrenie, predložil zmenu 

rozpočtu, vysvetlil kde a prečo sa navyšuje rozpočet. Starosta obce otvoril diskusiu. Poslanci 

nemali žiadne námietky a preto rozpočtové opatrenie schválili.  

K bodu č. 12 

 Starosta obce Drienica vysvetlil žiadosť, ktorú podali manželia Radačovský, vysvetlil 

aký bol prvotný nápad a otvoril diskusiu. Jozef Kunák povedal že bolo v minulosti prijaté 

uznesenie že predaj pozemkov bude možný realizovať po vydaní stavebného povolenia na 

všetky siete infraštruktúry. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť a poverili starostu obce aby 

odpovedal manželom Radačovským.  

k bodu č. 13   

 Starosta obce prečítal žiadosť Mgr. Nagyovej a vyzval ju aby sa vyjadrila k žiadosti. 

Mgr. Nagyová povedala že chata stojí aj na pozemku urbárskej spoločnosti a že má záujem 

odkúpiť nie len pozemok pod nehnuteľnosťou ale aj okolo nehnuteľnosti. Povedala že vlastne 

vie sa aj ohľadom odkúpenia pozemku okolo nehnuteľnosti prispôsobiť. OcZ sa dohodlo na 

stretnutí v teréne a poverili starostu obce aby ho zvolal spolu s majiteľom nehnuteľnosti, 

poslancami a urbárskou spoločnosťou. Poslanci OcZ zobrali žiadosť na vedomie.     

k bodu č. 14 

 Starosta obce Ing. Igor Birčák spolu s poslancami prerokovali zmluvu od spoločnosti 

VSD, a. s. Košice, zobrali na vedomie návrh zmluvy a zmluvu schválili všetci prítomní. 
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k bodu č. 15 

 Starosta obce prečítal plán kontroly hlavnej kontrolórky Ing. Márie Galeštokovej na 

rok 2023. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu všetci prítomní boli za s tým schválili plán 

hlavého kontrolóra na rok 2023 

k bodu č. 16   

 Starosta obce Ing. Igor Birčák informoval poslancov o poverení Milana Malcovského 

za zástupcu starostu. Poslanci to zobrali na vedomie.  

 V diskusií starosta obce prečítal žiadosť pani Kantorovej o prenájom obecnej chaty. 

Vyzval poslancov k diskusií či majú alebo nemajú záujem aby sa dala obecná chata do 

prenájmu. Všetci sa spoločne zhodli na tom že ak chcú dať nehnuteľnosť do nájmu musia 

splniť nejaký postup a musí sa vyhlásiť verejná súťaž. Starosta vyzval poslancov aby 

spoločne napísali podmienky, podľa ktorých sa bude rozhodovať o tom, kto získa chatu do 

nájmu. Všetky tieto informácie budú zverejnené v najbližšej dobe. 

 Ďalej starosta obce nariadil vykonať inventarizáciu majetku v školskom zariadení 

a v obecnom zariadení.  Všetci prítomní poslanci zobrali nariadenie starostu obce na vedomie.  

 Nakoniec starosta obce informoval o tom, že v obci sa bude konať ples 14.1.2023. 

Spolu s poslancami diskutovali o strave, programe, cene lístkov, tombole a o ostatných 

náležitostiach s tým spojených. Zvyšné úlohy rozdelil poslancom.  

k bodu č. 17 

 Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

  

 

 

 

Zapísala: Frederika Vranková  .............................. 

 

Overovateľ: Marián Dudič   .................................. 

 

V Drienici 07.12.2022 

 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


