ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23. marca 2012
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,
Štefa Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Pavol Olejár,
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2011
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
6. Žiadosť Patrika Fecha – Fechter Hanigovce
7. Žiadosť hlavného kontrolóra
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav
Fech, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Obecné zastupiteľstvo určuje termín realizácie súťaže o návrh vstupnej tabule do obce
Drienica 5.4.2012. V termíne do 30.4.2012 ukončenie súťaže a vyhodnotenie.
k bodu č. 4
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2011, ktoré
sa týkalo úpravy rozpočtu do konca rozpočtového roku 2011 a k termínu účtovnej uzávierky
bolo zapracované do rozpočtu obce. Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 predniesla Margita
Olejárová, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Patrika Fecha – Fechter Hanigoce
o udelenie výnimky z otváracích hodín počas víkendov prevádzka SKIčko klub Drienica 553.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť a neschvaľuje udelenie výnimky. Za
nechválenie hlasovali všetci prítomní poslanci. Trvá na dodržiavaní schválených otváracích
hodín.
k bodu č. 7
Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť
o udelenie súhlasu na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. Za udelenie súhlasu hlasovali
všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo udelilo slovo Silvií Urdzíkovej, riaditeľke Súkromnej základnej
školy v Sabinove, ktorá informovala o možnosti zriadenia centra voľného času v Drienici
a podmienkach jeho prevádzky. Na zriadenie potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu sa poslanci vyjadria na najbližšom zasadnutí OcZ.
Starosta obce predložil dve žiadosti a to fy Tri Capital a. s. Prešov a Besna s.r.o.
Drienica o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce za účelom prevádzkovania parkoviska
ako súčasti moderného lyžiarskeho strediska. Prítomnému konateľovi Besna s. r. o. Dušanovi
Šimkovi obecné zastupiteľstvo udelilo slovo, aby bližšie vysvetlil podmienky nájmu. Obidve
žiadosti berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre Ing. Mlynarčíka
nebola Správou katastra v Sabinove zapísaná z dôvodu nevyhovujúceho znenia uznesenia
OcZ. Z tohto dôvodu OcZ zrušuje uznesenie č. 98 zo 7. zasadnutia dňa 9.12.2011 a schvaľuje
nové uznesenie.
K doplnku územného plánu obce obecné zastupiteľstvo určuje pre hustotu zastavania
chát v rekreačnej oblasti tieto podmienky:
vzdialenosť od chát 15m,
max. výška objektu : jedno nadzemné podlažie + podkrovie
max. zastavaná plocha 80 m2
max. zastavaný priestor nadzemného podlažia a podkrovia 360m3
umiestnenie iba rekreačných chát
Požiarne hliadky budú v obci vykonávať kontrolu protipožiarnych opatrení
v rodinných domoch. Vedúci skupiny Jozef Škovrán, ostatní členovia PaedDr. Jozef Varga
a Štefan Petrek. Termín vykonania kontrol 31.12.2012.
Starosta obce požiadal poslancov, aby doručili zoznamy rodákov. Ďalej ich informoval
o delegovaní zástupcu obce Jozefa Škovrána na oslavu výročia hasičov v gmine Wisniew
v Poľsku. Obci Drienica boli pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na
výstavbu vodovodu v lokalite Gacky, k projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia boli
podané doplňujúce doklady, boli podané ďalšie žiadosti na NEFO fond PSK.
k bodu č. 9
V diskusií vystúpil PaedDr. Jozef Varga, žiadal starostu o vysýpanie prístupovej cesty
a úpravu priekopy okolo s. č. 121. Ďalej oznámil prítomným, že chatárom v lokalite Gacky
mizlo počas zimy drevo, ukázalo sa, že za tým je p. Jačanin, ktorý škodu nahradil. Starosta
zabezpečí dovoz materiálu.
P. Kunák upozornil na vyčistenie priekopy pri ceste popod les, pýtal sa na kolaudáciu
vodovodu a s tým súvisiacu kolaudáciu Domu smútku, na kontrolu dodržiavania spotreby
PHM pri traktore. Starosta pošle pracovníkov za vyčistenie priekopy, bude sa informovať
o poplatkoch za vodu pri prevádzke Domu smútku, kontrolu PHM vykonáva osobne.
P. Petrek informoval prítomných o nedostatočnom zametaní cesty III. triedy v obci, ďalej
o zelenej zóne okolo chodníkov smerom k potoku, ktorá nie je našou dobrou vizitkou a treba

ju upraviť. Starosta odpovedal, že cestu upratuje Správa a údržba ciest PSK, úprava zelenej
zóny vzhľadom k tomu, že je tam veľa kameňov sa bude postupne realizovať zasypaním
zeminou ak bude k dispozícií.
P. Škovrán upozornil na nečistotu v potoku, ktorá sa zhromažďuje na jednom mieste pred s.č.
196 a 197. O probléme vieme, došlo k narušeniu regulácie potoka. Každoročne to čistíme.
Vlastník regulácie Lesy SR je o týchto náležitostiach informovaný.
P. Olejár Jozef sa dotazoval na možnosti riešenia vysýpania prístupovej cesty k rodinným
domom s.č. 210, 211 a 212 a o prevádzke chaty na Lysej. Starosta informoval o chýbajúcej
priekope, ktorá bola zasýpaná a tým sa voda vylieva na cestu. Bude sa postupne riešiť. Chata
na Lysej je v prevádzke.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní
poslanci.
k bodu č. 11
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ:

Štefan Petrek

......................................

Overovateľ zápisnice: Jozef Olejár

......................................

V Drienici 30. marca 2012

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

