
Z Á P I S N I C A 

z  29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  20. júna 2014 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

                   Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga 

                   Margita Olejárová, hlavný kontrolór 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

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

          zasadnutia 

              3. Kontrola uznesení  

     4. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2013  

              5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 

              6. Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 

              7. Rozpočtové opatrenie č. 5 

              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 Kunák, Miroslav Fech, Štefan Petrek, 

za zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán,  za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. 

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 

            Starosta obce informoval poslancov o inventarizačnom zápise Ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov 

k 31.12.2013. Predložil návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok obce  za roky 

2005, 2006, 2008, 2009 a 2010 v celkovej výške 102,58 Eur, ktoré sa týkajú nedoplatkov na 

miestnom poplatku za komunálne odpady z dôvodu, že ich vymáhanie nie je hospodárne pre 

obec. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky je prílohou zápisnice. Všetci 

prítomní poslanci schválili  tento návrh. 

 

k bodu č. 5 

            Starosta obce predniesol správu  nezávislého audítora Ing. Vladimíra Andraščíka 

o uskutočnenom audite účtovnej závierky obce Drienica k 31.12.2013. Odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu za rok 2013 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, 

vo svojom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 



záverečného účtu výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Výsledkom 

hospodárenia obce  zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 36.829,- 

Eur. Tento schodok bol vykrytý zo zostatku príjmových finančných operácií, zostatok 

finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov vo výške 

16985,03 Eur bude prevedený na účet rezervného fondu. Všetci prítomní poslanci schválili 

celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. Starosta obce predložil poslancom návrh na 

neuplatňovanie programov v rozpočte obce na rok 2015 v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. Všetci prítomní poslanci schválili neuplatňovanie programov v rozpočte obce 

na rok 2015. 

 

k bodu č. 6 

 K návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008  o čiastočnej úhrade výdavkov materskej 

školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne 

pripomienky. Týmto dodatkom sa upravuje zvyšuje suma úhrad za stravu detí MŠ 

a zamestnancov o 0,07 Eur. Všetci prítomní poslanci schválili tento dodatok.  

 

k bodu č. 7 

          Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 5, ktorým sa zvyšuje rozpočet 

obce na príjmovej a výdavkovej časti o sumu 930,- Eur, čo predstavuje finančné prostriedky 

zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb v roku 2014. Poslanci obecného zastupiteľstvo 

berú toto opatrenie na vedomie.  

 

k bodu č. 8 

 Starosta obce predložil žiadosť MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany o osadenie 

rozpojovacej skrine SR 8 na pozemku parcelné číslo 976 vo vlastníctve obce Drienica. Po 

prerokovaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia s osadením skrine na 

obecnom pozemku z dôvodov:  znehodnotenia ceny pozemku a tiež z dôvodu úzkeho prístupu 

na tento pozemok po osadení el. skrine.  Starosta obce informoval prítomných o mantineloch 

na ľadovú plochu, o prácach na regulácií potoka, o pripravovanej akcií Šarišská heligónka 

a výstave krojov, o návšteve partnerskej obce Wisniew v Poľsku,  o škodách, ktoré vznikli pri 

vyhlásenom II. a III. stupni povodňovej aktivity, tieto výdavky ešte neboli verifikované na 

OÚ v Sabinove, o Dni obce a priebehu jeho príprav. 

Ďalej informoval o zlom technickom stave rekreačnej chaty, ktorú  obec nemôže prenajímať 

na ubytovanie. Oboznámil poslancov o  možnosti  prenájmu  nebytových priestorov strechy 

budovy súpisné  číslo 500 rekreačnej chaty do 15.1.2015 pre záujemcu na umiestnenie 

solárnych panelov a antén mikrovlného internetu. Záujemca na vlastné náklady zabezpečí 

natretie strechy a okeníc. Všetci prítomní poslanci schválili zámer prenájmu nebytových 

priestorov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

k bodu č. 9 

 V diskusií zo strany poslancov boli podané podnety týkajúce sa kameňov pri potoku, 

poškodenej regulácie, a lavičiek cez potok v dolnej časti obce. Starosta odpovedal, že výzval 

správcu toku – Štátne lesy na odstránenie kameňov, na skontrolovanie vyplavených kameňov 

z poškodenej regulácie avšak do dnešného dňa neprišla odpoveď. K návrhu lavičiek na 

dolnom konci ešte neboli spracované cenové ponuky od  všetkých oslovených  firiem.   

 

 



k bodu č. 10 

  Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

k bodu č. 11          

     V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:                  Jozef Škovrán   ................................ 

 

Overovateľ zápisnice:   PaedDr. Jozef Varga   ................................ 

 

 

 

V Drienici  23. júna 2014  

 

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                       starosta obce  

  


