ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 1. júna 2012
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár,
Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie zriadenia Súkromného centra voľného času v Drienici
5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych
službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce
6. Prerokovanie pripomienok k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 Škovrán, Pavol Olejár, Jozef Olejár, za
zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Termín realizácie súťaže o návrh vstupnej tabule do obce Drienica dňa 5.4.2012.
a termín ukončenia a vyhodnotenia súťaže do 30.4.2012 bol splnený. Bola vybratá alternatíva
firmy 3b, s.r.o. Prešov. Ostatné uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4
Starosta obce predložil poslancom návrh na prerokovanie a schválenie zriadenia
Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou na základe žiadosti Mgr. Silvie
Urdzíkovej, bytom Drienica 240. Informoval poslancov o spôsobe financovania súkromných
školských zariadení a o tom, že poslanci rozhodujú o schválení výšky poskytovaných
finančných prostriedkov vo VZN obce. Po prerokovaní všetci poslanci schválili zriadenie
Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou Mgr. Silviou Urdzíkovou,
bytom Drienica 240.
k bodu č.
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN Obce Drienica č.1/2012
o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území
obce neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb, čo poslanci
zobrali na vedomie. Starosta otvoril diskusiu k tomuto návrhu. Poslanec Pavol Olejár navrhol
znížiť v čl. 7 ods. 2 výšku úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu
s trvalým pobytom v obci Drienica na 1,15 Eur za hodinu opatrovania. Starosta obce dal
hlasovať za schválenie tohto VZN s navrhnutou výškou úhrady 1,15 Eur v čl. 7 ods. 2. Šesť
poslancov hlasovalo za schválenie VZN, jeden poslanec bol proti. VZN bolo schválené.

k bodu č. 6
Starosta obce predložil na prerokovanie a vyhodnotenie pripomienky fyzických osôb
k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1:
- pripomienku p. Viery Beňadikovej, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto
aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej
aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pripomienku p. Simeona Beňadika, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto
aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej
aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pripomienku p. Sabíny Beňadikovej, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto
aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej
aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pri žiadosti p. Imricha Škovrana, Drienica 224 poslanci postupovali následovne:
a) neschvaľuje pripomienku č. 1, lebo v navrhovanej lokalite bol výhľadovo riešený areál
športu - golf, OcZ schvaľuje v aktualizácii rozšírenie záberu plochy pre šport a klasifikuje ju
ako viacúčelový športový areál
b) neschvaľuje pripomienku č. 2,3,4, lebo v terajších zmenách a doplnkoch ÚPN sa táto
lokalita nerieši
c) neschvaľuje pripomienku č. 5, lebo bola navrhnutá vyššia výmera
d) schvaľuje pripomienku č. 6, lebo je potrebné začleniť lokalitu Pod Solovazy do
urbanistického riešenia výstavby chát
e) neschvaľuje pripomienku č. 7, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa nerieši oprava
základnej školy a jej areálu
f) neschvaľuje pripomienku č. 8, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa tieto podnety
neriešia
g) v pripomienke č. 9 poslanci schválili opraviť nepresnosti v názvoch lokalít v návrhu zmien
a neschválili nesúlad máp, lebo mapový podklad bol použitý z predchádzajúceho ÚPN obce
k bodu č. 7
Starosta obce:
- oboznámil poslancov o priebehu príprav na oslavy výročia obce.
- informoval poslancov o susedskom spore medzi Urbárskou spoločnosťou Drienica a pánom
Antonom Malcovským, ktorý je potrebné vyriešiť v spolupráci s komisiou pre verejný
poriadok
- informoval poslancov o usporiadaní športového popoludnia pre detí dňa 3.6.2012 na
miestnom ihrisku
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o reprezentácii obce na oslavách Mesta Perechyn na
Ukrajine, kde vystúpila Folklórna skupina Šomka.
k bodu č. 9
Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní
poslanci.
k bodu č. 11
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:
Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

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

V Drienici 4. júna 2012
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

