ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 16. januára 2015
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský,
Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program
zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Voľba členov komisií
5. Delegovanie člena rady materskej školy
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
7. Rozpočtové opatrenie č. 13/2014
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:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Kunák, Pavol Olejár a
za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
schválili všetci poslanci.
Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu v bode 4 o text: „a vymedzenie úloh
jednotlivých komisií“. Všetci poslanci schválili program s doplneným textom v bode 4.
k bodu č.3:
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poslanci informáciu zobrali na
vedomie.
k bodu č. 4
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predložili návrhy na členov
komisií. Boli predložené tieto návrhy:
komisia pre verejný poriadok - poslanec Jozef Kunák
- občan Anton Onofrej súp. č. 48
finančná komisia
- poslanec Milan Malcovský
- občan Bc. Elena Boguská súp. č. 21
kultúrna komisia
- poslanec Štefan Beňadik
- občania Jozef Malcovský súp. č. 217
Antónia Petreková súp. č. 241
Ľubica Feltovičová súp. č. 195
športová komisia
- poslanec Dušan Šimko
- občan Jozef Škovrán súp. č. 194
komisia pre výstavbu v obci - poslanec Dušan Šimko
- občan Marianna Birčáková súp. č. 9
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komisia na ochranu verejného záujmu
- poslanci Pavol Olejár a Štefan Beňadik
Poslanci hlasovaním zvolili členov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie materiál Úlohy jednotlivých
komisií OcZ, ktorý bol jednohlasne schválený.
k bodu č. 5
Starosta obce navrhol delegovať do Rady školy pri Materskej škole v Drienici
poslanca Jozefa Kunáka, ktorý vykonával túto funkciu aj doteraz. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
k bodu č. 6
Starosta obce predložil poslancom Plán zasadnutí OcZ na rok 2015, ktorý poslanci
zobrali na vedomie.
k bodu č. 7
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 13/2014 s dôvodovou
správou, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č. 8
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh nových Zásad odmeňovania
poslancov OcZ. Poslanec Pavol Olejár navrhol tieto zmeny:
- doplniť text v Čl. II, § 2, ods. 1 o text „okrem zástupcu starostu obce
- nový text v Čl. II, § 2, ods. 2: “V prípade neuskutočnenia zasadnutia OcZ z dôvodu
neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obec poskytuje odmenu vo výške
5,00 Eur prítomným poslancom“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3 a 4.
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Po diskusii poslancov vznikol ďalší návrh na zmenu v zásadách:
- v Čl. II, § 3, ods. 2 nový text „Členom komisií zriadených OcZ obec poskytuje odmenu vo
výške 3,00 Eur za každé zasadnutie komisií“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3
a 4.
- doplniť text „a členov komisií“ v názve predpisu a v Čl. II, § 3 v názve článku a v novom
odseku 3
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Starosta obce ďalej informoval poslancov:
- o príprave kalendára na vývoz biologický rozložiteľného odpadu (t.j. lístie, konáre a pod.).
Po diskusií poslanci rozhodli, aby sa tento vývoz uskutočňoval v mesiacoch marec až október
podľa predloženého vzoru kalendára, ktorý je prílohou zápisnice.
- o príprave „obecnej zabíjačky“, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.1.2015. Starosta obce
požiadal poslancov, aby pomáhali pri tejto akcii, informoval, že na akciu sú pozvaní aj hostia
z Ukrajiny.
-o príprave plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015 a požiadal ich o aktívnu pomoc pri tejto akcii
Starosta obce požiadal predsedu športovej komisie Milana Malcovského, aby na
zasadnutí komisie dohodli podrobnosti o zmontovaní ihriska za kultúrnym domom z dielcov
zakúpených od mesta Sabinov.
Starosta obce informoval poslancov o skončení nájomnej zmluvy obecnej chaty na
Lysej s firmou Slavconet, s.r.o. Sabinov k 31.1.2015. Predložil im návrh na schválenie
zámeru na prenájom chaty na obdobie rokov 2015 – 2018. Po diskusii všetci poslanci schválili
tento zámer.
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k bodu č. 9
Poslanec M. Palenčár informoval, že o prácu obecného kronikára má záujem RNDr.
Helena Mlynarčíková. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Ďalej predniesol požiadavku o preloženie verejného osvetlenia na začiatku obce pri hlavnej
ceste na obecnú komunikáciu, k rodinnému domu č. 228, kde by bolo viac využité. Starosta
informoval, že v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia, pri ktorej sa
pokúsi vyriešiť tento návrh.
Ďalej p. Palenčár navrhoval výmenu opony v kultúrnom dome, ktorá je už veľmi zničená.
Starosta obce informoval, že na tento účel nie sú tohto roku v rozpočte schválené finančné
prostriedky. Pri tejto príležitosti požiadal poslancov, aby takéto návrhy podávali pri príprave
rozpočtu na rok 2016.
Ďalej na podnet vlastníka pozemku a požičovne lyží v rekreačnej oblasti Martina Šoltýsa sa
poslanec Palenčár informoval, kedy bude možné robiť zmenu ÚPN obce Drienica. Starosta
obce informoval, že zmeny je možné uskutočniť o dva roky a na základe finančných
prostriedkov na to určených v rozpočte obce.
Poslanec Pavol Olejár navrhol skôr reagovať na posyp chodníkov a miestnych
komunikácii pri zmene počasia.
V závere diskusie starosta oznámil poslancom, že za zástupcu starostu obce poveruje
p. Jozefa Kunáka. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia
hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 11
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko

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

V Drienici 26. januára 2015

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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