
Z Á P I S N I C A 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  30. augusta 2013 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce 

        Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán,  

                                  PaedDr. Jozef Varga 

                                  Margita Olejárová – hl. kontrolór 

                                  Ospravedlnený: Pavol Olejár 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program   

                   zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení 

              4. Protokol o výsledku kontroly za 1. polrok 2013 

              5. Prerokovanie návrhu VZN – Cintorínsky poriadok Obce Drienica 

              6. Prerokovanie nájmu za pozemky pre Coop Jednota Prešov 

              7. Návrh na členstvo Obce Drienica v Oblastnom združení cestovného ruchu 

     8. Žiadosť p. Kmecovej o odkúpenie pozemku 

              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 Štefan Petrek, Jozef Kunák, Jozef Olejár                      

za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. 

Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní 

poslanci.   

k bodu č.3  

 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, 

predchádzajúce uznesenia boli splnené. 

k bodu č. 4 

 Pani Margita Olejárová prečítala Protokol o výsledku kontroly za 1. polrok 2013. 

Poslanci zobrali protokol na vedomie.   

k bodu č. 5 

 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2013 neboli podané zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci schválili 

VZN Obce Drienica č. 2/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica.  

k bodu č. 6 

 Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali podmienky Zmluvy 

o nájme pozemkov s COOP Jednotou Prešov zo dňa 20.11.2010 a konštatovali, že zmluva 

zostáva v platnosti aj naďalej bez zmien hoci sa budova nevyužíva.  

k bodu č. 7 

 Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o ponuke na členstvo obce vo 

vznikajúcom Oblastnom združení cestovného ruchu v Prešove.   

 



k bodu  č. 8 

 Všetci prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): pozemok parcelné číslo KNC 1473/42, druh pozemku 

zastavaná plocha o výmere 149 m², katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza medzi 

pozemkami, ktorých  vlastníkom je žiadateľka o odkúpenie pozemku p. Ľudmila Kmecová.     

k bodu č. 9:  

 Starosta obce zdôvodnil poslancom nutnosť zobrať bezúročnú pôžičku od firmy APS 

Alkon Košice na dokladovanie spolufinancovania prác na projekte „Úprava potoka- 

Drienica“. K tomuto bodu prečítala svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce. Všetci poslanci 

schválili pôžičku vo výške  45.000, 00 Eur.    

 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Mikuláša Olejára o odkúpenie časti  

pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo KNC 1141/4, druh pozemku zastavaná 

plocha, výmera 15 m²,  ktorý  dlhodobo užíva a  priamo susedí s pozemkom KNC 255/1, 

ktorého je vlastníkom.  Všetci prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): časť pozemku parcelné číslo KNC 1141/4, druh 

pozemku zastavaná plocha, výmera 15 m²,  katastrálne územie Drienica. 

            Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o možnosti vytvoriť spolu 

s Mestom Sabinov a Obcou Ražňany Miestnu akčnú skupinu /MAS/, občianske združenie  na 

získanie financií v rámci osi LEADER. Na návrh starostu obce poslanci zobrali na vedomie 

tieto informácie.  

             Starosta obce informoval o sťažnostiach  na rušenie nočného kľudu v prevádzkach 

slúžiacich na prechodné ubytovanie v obci a v rekreačnej oblasti. Je potrebné vypracovať 

nové VZN o verejnom poriadku v obci. 

             Všetci prítomní poslanci schválili starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu do 

Štrasburgu vo Francúzsku  s  návštevou  Európskeho  parlamentu  v dňoch   7.- 11.9.2013 

a vreckové vo výške 40 % stravného.         

k bodu č. 10 

  Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce: 

- o uskutočnení futbalového turnaja dňa 1.9.2013 na koniec prázdnin, ak bude dobré počasie.   

- o usporiadaní podujatia „Šarišská heligónka“ v kultúrnom dome v Drienici dňa 14.9.2013 

- o  podujatí „Deň obce Drienica“, ktoré sa uskutočnilo 24.8.2013    

- o priebehu  kontroly projektu Step by step – together in Europe č. HUSKROUA/0901/147 

- o výstavbe novej budovy predajne potravín CBA  

            Poslanci schválili zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce dňa  6.10.2013 

v kultúrnom dome. 

k bodu č. 11 

 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní poslanci.           

k bodu č. 12:  V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil.

  

 

Zapisovateľ:       PaedDr. Jozef Varga       .................................. 

 

Overovateľ zápisnice:  Miroslav Fech       .................................. 

 

V Drienici  4. septembra  2013 

                       Ing. Igor  B i r č á k  

                                    starosta obce  


