ZÁPISNICA
zo 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 7. februára 2014
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek,
PaedDr. Jozef Varga , Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Jozef Kunák, Jozef Škovrán
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 2014
5. Schválenie VZN č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica
6. Schválenie členstva Obce Drienica v občianskom združení MAS Sabinovsko, o.z.
7. Prerokovanie Zmluvy s firmou ISPA – dodávateľom náhrobných kameňov
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 PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár, Štefan Petrek
za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. 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
Pani Margita Olejárová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2014, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN o trhových miestach na území
obce Drienica č. 1/2014 a Trhového poriadku neboli podané žiadne pripomienky zo strany
fyzických a právnických osôb. Za schválenie VZN č. 1/2014 a Trhového poriadku hlasovali
všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce požiadal poslancov aby chválili vstup Obce Drienica do miestnej akčnej
skupiny s názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.“ za účelom čerpania
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom
programovom období 2014-2020 cez prístup LEADER. Ďalej informoval poslancov
o stanovách združenia, o návrhu rokovacieho a volebného poriadku tohto združenia, ktorý
má byť schválený valným zhromaždením. Poslanci jednohlasne schválili vstup Obce Drienica
do MAS. Zároveň poslanci poverili starostu obce pre zastupovanie obce v činnosti MAS.

k bodu č. 7
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Zmluvu o dielo č. 1/2014 s firmou
ISPA Prešov s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov, ktorej predmetom je realizácia dielaNáhrobný kameň do Zeleného hája v obci Drienica. Poslanci zobrali na vedomie podmienky
zmluvy.
k bodu č. 8
K zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí schváleného uznesením č. 277 z 22. zasadnutia OcZ dňa
18.11.2013 pre Vladimíra Hrebíčka, Drienica 166, poslanci rozhodli, že prerokujú predaj
pozemku po predložení znaleckého posudku.
Starosta obce informoval poslancov o vyúčtovaní podujatia „Obecná zabíjačka 2014“.
Starosta obce navrhol poslancom pristúpiť čo najskôr k schváleniu územného plánu
zóny pre individuálnu výstavbu rodinných domov na dolnom konci obce.
Starosta obce prerokoval s poslancami informácie:
- k projektu „Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana“. Začiatok
výstavby je plánovaný na marec 2014 a termín ukončenie projektu do konca roka 2014
- k projektu „Verejné osvetlenie v obci“ informoval o zrušení verejného obstarávania na výber
dodávateľa. Je potrebné aktualizovať projekt na verejné osvetlenie a vyhlásiť nové verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby.
- k projektu Obnova kultúrneho domu – projekt nerealizovateľný vzhľadom na vysokú
spoluúčasť obce
k bodu č. 9
Sprevádzkovať sociálne zariadenia a odstrániť technické nedostatky v Dome smútku
Drienica.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. 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 Olejár

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

V Drienici 12. februára 2014
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

