ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 29. júla 2013
Prítomní:

Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef
Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Margita Olejárová – hl. kontrolór

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie platu starostu obce
5. Rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7
6. Stanovenie podmienok pre možný prenájom chaty na Lysej
7. Návrh VZN – Cintorínsky poriadok Obce Drienica
8. Prerokovanie návrhu Prevádzkového poriadku Multifunkčného ihriska
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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, Štefan Petrek, Jozef Olejár,
za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák, overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej
komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce
predložil návrh na doplnenie bodu programu o bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2013. Poslanci schválili doplnenie programu, v bode č. 9 bude predložený
tento návrh a číslovanie sa posúva.
k bodu č.3
Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce
uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali plat starostu obce. Starostovi obce schvaľujú
plat s účinnosťou od 1.1.2013 vo výške 1622,- eur.
k bodu č. 5
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7. Rozpočtovým opatrením č. 5 je
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 1.902,47 eur. Toto
opatrenie berú poslanci na vedomie. Rozpočtovými opatreniami č. 6 v sume 6.470,- eur a č. 7
v sume 290,- eur boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkový výdavky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce. Za
schválenie týchto opatrení hlasovali všetci poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali podmienky prenájmu chaty
na Lysej. Obec plánuje dať do prenájmu chatu na rok 2014 za vopred dohodnutých podmienok
formou verejnej súťaže. Podmienky prenájmu budú zverejnené po ich dopracovaní.
k bodu č. 7
Starosta obce informoval prítomných o VZN o prevádzke pohrebiska, ktoré obec musí mať
schválené v súlade so zákonom. V pôvodnom návrhu po zistení cien za hrobové miesta v okolí
obce boli doplnené nové ceny. K návrhu VZN boli podané zo strany poslancov pripomienky, boli

doplnené ceny za prenájom Domu smútku, za hrobové miesta a takýto návrh bude zverejnený na
úradnej tabuli obce a internetovej stránke na pripomienkovanie.
k bodu č. 8
Starosta predložil návrh na prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. Po zapracovaní
pripomienok bol schválený všetkými poslancami a účinnosťou od 1.8.2013.
k bodu č. 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 predložila Margita Olejárová, hlavný
kontrolór obce. Všetci poslanci schválili tento návrh.
k bodu č. 10
Starosta obce informoval poslancov o nevyriešení zámeny parciel na ulici v lokalite
„Markoveň“, kde nedošlo k dohode všetkých zúčastnených. Prezentoval návrh na označenie
turistických chodníkov a cyklotrás v našej obci a okolitých obciach formou máp, ktoré
v spolupráci s Mestom Sabinov budú vytlačené a umiestnené v našej a každej susednej obci.
Navrhol prerokovať výšku nájmu alebo výmery za obecný pozemok v okolí budovy bývalej
predajne Coop Jednota, táto budova je ponúkaná na predaj a nie je využívaná. Zo starého bývalého
futbalového ihriska budú odstránené zariadenia, keďže nie je využívané. Obec získala od
Ministerstva obrany SR formou darovania dve motorové vozidlá a to terénne auto P-V3S a UAZ.
Pre účely zaradenia do majetku a účtovníctva obecné zastupiteľstvo určuje hodnotu každého
z nich vo výške 500,- eur. Starosta obce informoval poslancov o kontrole verejného obstarávania
na projekt „Úprava potoka – Drienica“ a stavebného dozoru. Po oboznámení výsledku sa začne
s prácami na tomto projekte – bude upravená časť potoka a okolia na dolnom konci od ukončenia
terajšej regulácie až k mostu na začiatku obce. Problematické je začatie projektu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, kde agentúra neuznala priebeh verejného obstarávania a odporúča
vyhlásenie nového verejného obstarávania. Podpísaná zmluva neumožňuje odstúpenie, obci hrozí
súdny spor. Obchod CBA Drienica č. 151 bude v priebehu mesiaca august uzatvorený z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie. Starosta ďalej informoval o žiadosti o odkúpenie pozemku od p.
Kmecovej, ktorá je vlastníčkou rekreačnej chaty a nájomcom priľahlého pozemku vo vlastníctve
obce. Obecné zastupiteľstvo plánuje tento pozemok jej odpredať za cenu podľa hodnoty
znaleckého posudku a z dôvodu osobitného zreteľa.
k bodu č. 11
Na dotaz PaedDr. Jozef Vargu o opravu miestnej komunikácie starosta informoval o
zasypaní makadamom podľa možnosti pracovníkov obce. Jozef Škovrán upozornil na stavanie
oplotení poľnohospodárskej pôdy. Pavol Olejár požadoval zrezanie líp na miestnom cintoríne,
umožnenie prístupu ku kontajneru za budovou kultúrneho domu. Starosta informoval prítomných
o požiadavke na výrub líp na cintoríne, súhlas nedal Pamiatkový úrad, čo sa týka kontajnera je
možné si požičať kľúč od rampy v kancelárií obecného úradu. Jozef Kunák navrhol zvolanie
verejného zhromaždenia občanov obce, aby im mohli byť podané informácie. Poslanci navrhujú
termín v septembri. Dátum bude spresnený.
k bodu č. 12
Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 13: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ:

Jozef Kunák

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

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár ..........................
V Drienici 30. júla 2013
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

