ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 4. októbra 2013
Prítomní:

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

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie predaja pozemku pre p. Ľudmilu Kmecovú
5. Schválenie predaja pozemku pre p. Mikuláša Olejára
6. Nájom chaty na Lysej
7. Úprava cenníka služieb k VZN č. 2/2013
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 Pavol Olejár, Miroslav Fech, Štefan Petrek
za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Vargaa. Členov
návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.
Program zasadnutia s presunom bodu č. 4 na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
poslanci schválili.
k bodu č.3
Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce
uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4
Presunutý na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov, že zverejnenie zámeru prevodu majetku obce
z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a. ods. 8, písm. e) bolo na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od
5.9.2013 do 3.10.2013.Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parcelné číslo KNC
1141/17 zastavaná plocha o výmere 15 m2 vytvorený z pozemku parcelné číslo KNC 1141/4
zastavaná plocha, LV 520 geometrickým plánom č. 55/13 vypracovaným Ing. Jozef Klučiarom,
overeným Správou katastra Sabinov za cenu 120,- eur podľa znaleckého posudku č. 128/2013
vypracovaným Ing. Jánom Gregom pre Ing. Mikuláša Olejára bytom Sabinov, Štúrova 14.
Dôvodom predaja uvedeného pozemku je, že uvedený pozemok dlhodobo užívali jeho starí rodičia
a pravdepodobne pri zameraní pozemkov intravilánu obce Drienica došlo k neúmyselnej chybe.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za predaj pozemku. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
uhradí kupujúci.
k bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní nechválilo možnosť verejnej súťaže prenájmu chaty
na Lysej.

k bodu č. 7
Starosta obce informoval poslancov, že k dodatku č. 1 neboli podané zo strany fyzických
a právnických osôb žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN č.
2/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o vydanom príkaze na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce k 31.12.2013. Prečítal zloženie
a povinnosti jednotlivých komisií. Ďalej predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 8, ktorým sa
presúvajú rozpočtované prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky a rozpočtové opatrenie č. 9 – povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8 a berie na
vedomie rozpočtové opatrenia č. 9. Informoval poslancov o oslovení firiem, ktoré vyrábajú
náhrobné tabule na cintorín. Ďalej informoval o začatí verejného obstarávania na vývoz
komunálneho odpadu u obce. Dňa 13.10.2013 sa uskutoční stretnutie občanov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Dňa 6.10.2013 sa uskutoční o 15.00 hod. verejné zhromaždenie
obyvateľov obce.
k bodu č. 9
V diskusií vystúpila p. Olejárová, ktorá upozornila na padajúci oporný múr pri moste
k Materskej škole, na zaclonenie konármi stromov dopravnej značky na moste, na odpadnuté
rameno kríža na budove Domu smútku. Starosta odpovedal, že konáre budú orezané, kríž bude
dolepený a zistí poškodenie oporného múra. PaedDr. Jozef Varga informoval, že miestny rozhlas
v časti kde býva nie je počuť, ak je možnosť treba rozšíriť vedenie. Upozornil na kamene pri ceste
pred s.č. 121, ktoré zužujú cestu. Miestnu komunikáciu spolu so susedom vysypú kameňmi.
Starosta zistí možnosti rozšírenia vedenia rozhlasu a odstránenia kameňov. P. Petrek požadoval
informácie o možnosti využitia miestnosti pri vchode do kultúrneho domu. Starosta odpovedal, že
sa môže využívať.
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: PaedDr. Jozef Varga

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

V Drienici 9. októbra 2013

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

