ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 2. mája 2016
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol
Olejár, Miroslav Palenčár,
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Dušan Šimko
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5.
Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota
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 a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej
komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Miroslav Fech a Milan Malcovský, za overovateľa
zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili
všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č. 4
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2016. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o priebehu rokovania s COOP Jednotou SD Prešov ohľadom
odkúpenia budovy Pohostinstva a predajne potravín, ktorú chcú odpredať podľa znaleckého posudku, čo je
pre nás nevýhodné. Navrhol prehodnotiť zmluvu a zmeniť nájom pozemku iba pod budovou predajne
potravín KNC 725 vo výmere 412 m² v cene 3,00 Eur/m². Poslanci jednohlasne schválili cenu za prenájom.

k bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov o schválenej žiadosti o projekt z programu Cezhraničnej
spolupráce financovaného z Nórskych grantov č. CBC01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti
záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách“. Upozornil poslancov najmä na
krátkosť času pre realizáciu verejného obstarávania na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej, ktorého proces
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je veľmi zdĺhavý a zložitý. Ďalej informoval o podmienkach, ktoré musia byť splnené pre poskytnutie
finančných prostriedkov z grantu. Termín ukončenia projektu je 30.4.2017.
Po rozprave poslanci schválili realizáciu tohto projektu a poverili starostu obce podpísať projektovú zmluvu.
Hlasovanie poslancov: za 4, zdržal sa 0, proti 2 poslanci Pavol Olejár, Jozef Kunák
Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách z výberového konania na aktualizáciu
Územného plánu obce Drienica, kde sú navrhované tri varianty. Informácie poslanci zobrali na vedomie.

-

-

Ďalej starosta obce informoval poslancov:
O úvodnom stretnutí vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce, kde je plánovaná výstavba
rodinných domov. Stretnutie zvoláva Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor dňa 7.5.2016
v Kultúrnom dome v Drienici k usporiadaniu vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav
na základe žiadosti Stavebnej komisie pre jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom
zastupiteľstve v Drienici.
O uskutočnení diskotéky dňa 3.6.2016 p. Antolom zo Sabinova v Kultúrnom dome v Drienici
O usporiadaní akcie pri príležitosti MDD dňa 5.6.2016
Uskutočniť kladenie vencov k pomníkom padlých a lampiónový sprievod dňa 6.5.2016 o 19,30 hod.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie prevod obecného majetku – časť stavby
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a. s. Košice za podmienky, že pomôže obci so spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po
vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti projektu tento majetok bude odpredaný za
1,00 Euro VVS, a.s. Košice, ktorá však bude prevádzkovateľom stavby ihneď po jej kolaudácii.
V roku 2016 bola schválená dotácia na výstavbu kanalizácie z Environmentálneho fondu vo výške
150.000,00 Eur.
Všetci prítomní poslanci súhlasili s prevodom tohto majetku.
Hlasovanie poslancov: za 6, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č. 7
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
k bodu č. 8
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci
na vedomie.
k bodu č. 9
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Anna Onofrejová

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

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

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

V Drienici 10. mája 2016

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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