
Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  14. januára 2011 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,  

                   Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Varga  PaedDr.,   

                   Margita Olejárová – hlavný kontrolór  

                   Ospravedlnený: Jozef Škovrán   

                                           

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa  

                    zápisnice, program zasadnutia   

                3. Kontrola uznesení 

                4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

                    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     5. Voľba predsedov a členov komisií 

     6. Rôzne 

                7. Diskusia 

                8. Návrh na uznesenie 

                9. Záver 

 

k bodu č.1: 

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

Privítal prítomných.  

 

k bodu č.2:  

     Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, Štefan Petrek. Za zapisovateľa 

zápisnice starosta obce určil Jozefa Kunáka, za overovateľa zápisnice Pavla Olejára.  

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice a program zasadnutia 

schválili všetci prítomní poslanci.       

 

k bodu č.3:  

     Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

k bodu č. 4 

      Jozef Olejár navrhol poveriť PaedDr. Jozefa Vargu za poslanca, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 odsek 2 prvej vety, odsek 3  

tretej vety, ods. 5 tretej vety, ods. 6 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov /úplné znenie zákona č.479/2010 Z. z./. Všetci prítomní poslanci 

tento návrh hlasovaním schválili. 

Poslanci zároveň hlasovaním zrušili uznesenie č. 12 pod písmenom D z 1. ustanovujúceho 

zasadnutia OcZ zo dňa 18.12.2010.  

 

  k bodu č. 5 

     Starosta obce vyzval PaedDr. Jozefa Vargu, aby predniesol návrhy na predsedov a členov 

komisií obecného zastupiteľstva a aby riadil hlasovanie o nich. 

     Za neprítomného Jozefa Škovrána, ktorý je navrhovaný za predsedu športovej komisie 

predložil p. Varga za členov športovej komisie týchto obyvateľov obce: Marek Bakoň, 

Drienica 52 a Stanislav Škovran, Drienica 200.  



     Navrhovaný  predseda kultúrnej komisie Štefan Petrek predložil za členov tejto komisie 

týchto obyvateľov obce: Verona Malcovská, Drienica 68, Iveta Fechova, Drienica 242, 

Ľudmila Palenčárová, Drienica 243. 

     Navrhovaný predseda finančnej komisie PaedDr. Jozef Varga predložil za členov tejto 

komisie Bc.Elenu Boguskú, Drienica 21 a poslanca Štefana Petreka, Drienica 241. 

     Navrhovaný predseda komisie pre verejný poriadok Pavol Olejár predložil za členov tejto 

komisie týchto obyvateľov obce: Anton Onofrej, Drienica 48 a Peter Malcovský, Drienica 

202. 

     Za členov komisie OcZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov navrhol Jozef Kunák  týchto poslancov OcZ: Pavol Olejár, Jozef Olejár.     

     Pán Varga dal hlasovať za zriadenie týchto stálych komisií. Všetci prítomní poslanci boli 

za ich zriadenie. Potom dal hlasovať zvlášť za každého predsedu a za každého člena stálych 

komisií. Všetci prítomní poslanci pri hlasovaní za navrhovaných predsedov a členov komisií 

boli za. 

     Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisie OcZ dočasnej poradnej na 

doriešenie plánovanej výstavby v obci na dolnom konci. Za členov tejto komisie navrhol 

zástupcu starostu Miroslava Fecha, poslanca Štefana Petreka, obyvateľa obce Ing. Jozefa 

Klučiara, Drienica 53 a  Rastislava Birčáka, bytom Sabinov, L. Novomeského 10. Pán Varga 

dal hlasovať za každého člena tejto komisie. Všetci prítomní poslanci pri hlasovaní za 

zriadenie tejto komisie a pri hlasovaní za každého člena komisie boli za. 

       

k  bodu č. 6 

     Starosta obce predložil poslancom na schválenie  Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 zo dňa 

30.12.2010, ktoré všetci prítomní poslanci hlasovaním schválili. 

     Starosta obce navrhol poslancom schváliť Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy 

chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej 

zbierky bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 28.12.2010 a je prílohou tejto zápisnice. 

Všetci prítomní poslanci vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  hlasovaním schválili.        

     Starosta obce informoval poslancov o Pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Poslanci tento plán hlasovaním schválili. 

     Starosta obce informoval o určení obvodov  v obci pre poslancov v prípade potreby 

informovania občanov. Určenie obvodov poslanci zobrali na vedomie. 

     Starosta obce informoval o  otvorení prevádzky SKIčko klub, Drienica 553, 083 01 

Sabinov, ktorú prevádzkuje Patrik Fech-Fechter, Hanigovce 33. Prevádzková doba bude  

pondelok – štvrtok v čase od 10,00 do 22,00 hod., piatok – nedeľa od 10,00 do 24,00 hod. 

s tým, že v ojedinelých prípadoch na základe písomnej žiadosti starosta obce môže povoliť 

výnimku. Pri tejto príležitosti starosta informoval poslancov, že pripravuje Návrh VZN Obce 

Drienica č. 1/2011 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce 

Drienica, ktorý predloží na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Túto informáciu 

poslanci zobrali na vedomie. 

     Starosta obce informoval o pripravovanej výstavbe chodníka na dolnom konci obce od 

súp.č. 26 po súp.č. 35, kde je potrebné určiť miesta na výjazdy pre parkovanie áut okolo 

potoka. Poslanci sa dohodli na stretnutí na tvári miesta hneď po skončení zimnej sezóny. 

     Poslanci na návrh starostu hlasovaním schválili ceny výpožičného v obecnej knižnici 

takto: dospelý člen 1,00 Eur na rok, študenti 0,70 Eur na rok, deti 0,40 Eur na rok. Zároveň 

hlasovaním zrušili uznesenie č. 81 z 11. zasadnutia OcZ zo dňa 30.11.2007. 

       

             

      

k bodu č. 7 



     Starosta obce informoval poslancov o uskutočnení plesu Obce Drienica dňa 5.2.2011. 

Vyzval ich, aby sa aktívne zúčastnili prípravných prác a oslovili sponzorov na zabezpečenie 

tomboly. Poslanci sa dohodli na zachovaní úrovne plesu z minulých rokov. 

     Ďalej starosta obce informoval o príprave akcie Obecná zakáľačka, ktorá sa uskutoční cez 

fašiangy.         

k bodu č. 8 

 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Všetci prítomní poslanci obecného 

zastupiteľstva uznesenie hlasovaním schválili. 

 

k bodu č. 9 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a poprial veľa úspechov.  

 

 

  

Zapisovateľ:                  Jozef Kunák              ...................................... 

 

Overovateľ zápisnice:   Pavol  Olejár             ...................................... 

 

 

 

 

V Drienici 20.01.2011 

  

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

            starosta obce  

 


