ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 11. decembra 2012
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán
Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 4/2012 o miestnych
daniach
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 5/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 a programového
rozpočtu na roky 2013-2015
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 Olejár, Miroslav Fech, Jozef Škovrán, za
zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci
poslanci.
k bodu č.3:
Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č. 4:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 predniesla Margita Olejárová,
hlavný kontrolór obce. Návrh schválili piati poslanci.
k bodu č. 5:
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 4/2012 neboli podané žiadne
pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za schválenie VZN č. 4/2012 hlasovali
piati poslanci.
k bodu č. 6:
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 5/2012 neboli podané žiadne
pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Na návrh predkladateľa sa v čl. II §2
ods. 1) vypúšťajú slová: „ pre zbernú nádobu s objemom 110 L“
Za schválenie VZN č. 5/2012 so zmenou v texte hlasovali piati poslanci.
k bodu č. 7
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 neboli
podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Informoval prítomných, že po

zverejnení návrhu rozpočtu bolo uskutočnené stretnutie na Mestskom úrade v Sabinove,
týkajúce sa zmeny financovania školských klubov detí a školských záujmových stredísk. Po
novele zákona č. 597/2003 Z.z. budú tieto zariadenia financovať obce zo svojich rozpočtov
na dieťa s trvalých pobytom v obci a navštevujúce zariadenia v Sabinove. Finančné
prostriedky budú obci podľa určeného koeficientu zasielané v podielových daniach. Z tohto
dôvodu sa návrh rozpočtu upravuje presunom finančných prostriedkov z kapitoly Údržba
a oprava ciest na kapitolu Centrá voľného času vo výške 1.000 eur. Hlavný kontrolór obce
Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
a k programovému rozpočtu na roky 2013-2015. Obecnému zastupiteľstvu odporúča rozpočet
obce a programový rozpočet schváliť. Za schválenie rozpočtu na rok 2013 vrátane programov
hlasovali piati poslanci. Rozpočet a programový rozpočet na roky 2014-2015 berú na
vedomie.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí komisie, ktorá prerokovala žiadosť
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove na financovanie školského klubu detí
v Drienica, elokované pracovisko cirkevnej základnej školy bl. P.P.Gojdiča Prešov. Komisia
odporúča schváliť dotáciu vo výške 800,- eur. Za schválenie dotácie hlasovali piati poslanci.
Po predložení hospodárenia – príjmov a výdavkov na chate Lysa, bolo konštatované,
že náklady na jej prevádzku sú vyššie ako príjmy. Obecná chata sa počas zimnej sezóny
nebude prevádzkovať.
Náklady na prevádzku obecného internetu nepokrývajú výdavky. Do budúcnosti sa
uvažuje so zmenou dodávateľa, resp. s ukončením tejto prevádzky.
Starosta obce ďalej informoval o schválených finančných prostriedkoch na úhradu
povodňových škôd a o úhrade daň z pridanej hodnoty za výstavbu chodníkov, z ktorých obec
uhradí faktúry a pôžičky.
k bodu č. 9
V diskusií vystúpil Jozef Škovrán s otázkou skladovania kameňov pri potoku pred s. č.
195, ktoré tam ostali od práce pri povodňových škodách. Starosta odpovedal, že vzhľadom na
ich váhu obec nemá také mechanizmy na ich odstránenie. Zatiaľ ostanú na mieste, ale bude
potrebné ich označiť, aby nedošlo ku škodám.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 11
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Olejár

Overovateľ zápisnice: Štefan Petrek

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

V Drienici 12. decembra 2012
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

