
Z Á P I S N I C A 

z  30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  11. júla 2014 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

        Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, 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 návrhu na čerpanie krátkodobého  úveru na prefinancovanie časti  

                  investičných nákladov projektu: Úprava Drienického potoka – protipovodňová      

                  ochrana  

          5. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného  

              zreteľa    

          6. Rôzne 

          7. Diskusia 

          8. Návrh na uznesenie 

          9. 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, Štefan Petrek, Jozef Škovrán 

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

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 predložil návrh na čerpanie krátkodobého úveru na prefinancovanie časti 

investičných nákladov projektu Úprava Drienickeho potoka – Drienica – protipovodňová 

ochrana vo výške 5%, t.j. 47.405,99 Eur z celkových investičných nákladov, ktoré sú vo 

výške 948.119,82 Eur. Informoval poslancov o spôsobe uskutočňovania platieb za práce na 

projekte a ich rozdelenia na jednotlivé časti. Predložil poslancom ponuky jednotlivých bánk 

o podmienkach čerpania úveru. Navrhol aj možnosť schváliť financovanie projektu 

z rezervného fondu a  poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu na 

prefinancovanie projektu vo výške 23.405,99 Eur. Všetci prítomní poslanci schválili čerpanie 

úveru vo výške 24.000,00 Eur. Starosta navrhol poslancom zriadiť komisiu z poslancov obce 

k výberu banky na čerpanie úveru, do ktorej poslanci navrhli a schválili PaedDr. Jozefa Vargu 

a Miroslava Fecha.  Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti 

obce o úver, ktoré je prílohou zápisnice.     

k bodu č. 5 

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov – obecnej chaty na Lysej firme SLAVCONET SB s.r.o. Sabinov. Po 

zapracovaní pripomienok a návrhov zo strany poslancov a starostu obce všetci prítomní 



poslanci schválili prenájom obecnej chaty na Lysej od 1.8.2014 do 31.01.2015. Opravená 

zmluva je prílohou zápisnice.   

k bodu č. 6 

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

o osadenie rozpojovacej skrine a NN podzemného vedenia na obecnom pozemku KN-C 

1094/9. Poslanci jednohlasne schválili žiadosť s podmienkou súhlasu vlastníkov susedných 

pozemkov parcelné číslo KN-C 983, 982 a KN-C 984. Písomný súhlas firma doloží k žiadosti 

pred realizáciou prípojky.      

            Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemku KN-E 592/101, LV 

1859 od Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica v Kapustniciach na prístupovú cestu 

v cene 202,02 Eur určenej znaleckým posudkom č. 50/2014. Poslanci neschválili tento návrh. 

Hlasovanie: 3 poslanci Miroslav Fech, Jozef Kunák a Štefan Petrek boli za odkúpenie, 3 

poslanci Pavol Olejár, Jozef Škovrán a PaedDr. Jozef Varga sa zdržali hlasovania. Starosta 

obce vyzval poslancov, aby dali návrh na  text uznesenia. Poslanci schválili odkúpenie  

pozemku KN-E 592/101, LV 1859 o výmera 78 m²  v cene 1,00 Eur. 5 poslancov hlasovalo za 

schválenie,   poslanec Pavol Olejár sa zdržal hlasovania.        

            Starosta obce informoval poslancov o nutnej rekonštrukcii starých  lávok cez novú  

vybudovanú reguláciu potoka. Poslanci zriadili komisiu v zložení: Štefan Petrek, Pavol Olejár 

a PaedDr. Jozef Varga, ktorá rozhodne o rekonštrukcii lávok dodávateľom, alebo sa zvolí iný 

spôsob rekonštrukcie /svojpomocne/. Poverili starostu obce, aby zabezpečil od dodávateľov 

predloženie ponúk na rekonštrukciu lávok.  

             Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Mikuláša Malcovského, Brezovica 

408 na odpredaj pozemku KNE 625/1, LV 286 obci v podiele ½, výmera  933,50 m² za cenu 

1,00 Euro. Vlastník doložil aj vyjadrenia spoluvlastníkov, že nemajú záujem o odkúpenie jeho 

podielu. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a jednohlasne schválili odkúpenie pozemku za 

1,00 euro. Cez tento pozemok ide aj miestny potok. V prípade doregulovania tejto časti 

potoka, obec bude musieť vysporiadať celú túto parcelu. 

k bodu č. 7 

             Starosta obce predložil návrh na  preplatenie dopravy hudobnej skupiny Lysanka do 

Wisniewa v dňoch od 18.7.2014 do 20.7.2014. Všetci prítomní poslanci schválili preplatenie 

nákladov na dopravu vo výške 300,00 Eur.    

             Starosta obce informoval o priebehu  podujatia Deň obce Drienica, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 28.6.2014. 

k bodu č. 8 

  Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci 

prítomní  poslanci.  

k bodu č. 9          

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

 

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

 

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

 

V Drienici  15. júla 2014  

 

 

 

 

           Ing. Igor  B i r č á k 

                                          starosta obce  


