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Z Á P I S N I C A 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  4. augusta 2016 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

                Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský,  

                                Miroslav Palenčár,    

                                Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór 

Neprítomní: Pavol Olejár - ospravedlnený, Dušan Šimko - ospravedlnený 

 

Návrh programu:  

1. O t v o r e n i e   z a s a d n u t i a 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016 

5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 

7. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni 

8. Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice 

9. Použitie rezervného fondu obce  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský a Miroslav Fech, 

za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č.3:  

Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenia boli 

splnené, zostáva ešte nedokončené riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča – uznesenie 

č. 107/2016-starosta bude kontaktovať právnika. Poslanci zobrali na vedomie informáciu 

starostu obce o priebežnom plnení uznesení.  

 

k bodu č. 4 

Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 predložila Ing. Mária Galeštoková, 

hlavný kontrolór obce. Poslanci zobrali na vedomie túto správu. 
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k bodu č. 5 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2016, ktoré sa 

týka navýšenia kapitálových príjmov a výdavkov z Environmentálneho fondu. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2016        

 

 

k bodu č. 6 

Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému  opatreniu č. 7/2016, ktoré sa 

týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie z ÚPSVaR, 

z recyklačného fondu a združené finančné prostriedky. Obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2016. 

 

k bodu č. 7 

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2016 o určení  výšky 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v školskej jedálni  neboli podané žiadne pripomienky zo strany 

fyzických a právnických osôb.  Za prijatie tohto VZN hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

k bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov o havarijnej situácií na miestnej komunikácií 

v lokalite Kapustnice. Po búrke boli na miestnu komunikácie naplavené z lesa kamene 

a bahno, bol celkom odplavený asfalt.  Je potrebné vyčistenie, vybudovanie zadrží  

a odvedenie dažďovej vody pomocou kanalizačných rúr do potoka. Poslanci po prerokovaní 

havarijnej situácie navrhujú zvolať pracovné stretnutie všetkých vlastníkov lesa 

a nehnuteľnosti v jeho okolí, aby dohodol spoločný postup na zabránenie vzniku ďalších škôd 

s termínom do 31.8.2016. 

 

k bodu č. 9 

Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu na použitie rezervného fondu. 

Finančné prostriedky  vo výške 35.000,- Eur  navrhuje  na kapitálové výdavky a to na 

spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, odstránenie 

havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice, na výstavbu  prechodového 

mosta na novom chodníku v obci a  grant z Nórskych fondov.  Za použitie hlasovali všetci 

prítomní poslanci.  

 

 

k bodu č. 10 

- Starosta obce zaslal poslancom návrh VZN, ktorý sa týka prenájmu verejných  

priestranstiev v obci a žiadal poslancov o vyjadrenie ako riešiť situáciu s dlhodobým 

parkovaním a státím motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré obmedzujú ich 

prejazd. Po rozprave poslanci navrhujú zistiť obmedzenia parkovania na miestnych 

komunikáciách v zmysle platných zákonov a potom sa rozhodne aký postup zvolia. 

- Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie z Prešovského samosprávneho 

kraja na oplotenie multifunkčného ihriska 

-  Stretnutie vlastníkov pozemkov na ulici Markoveň za účelom vysvetlenia požiadaviek 

obce na ich odkúpenie sa uskutoční 5.8.2016 

- Dňa 13.8.2016 sa uskutoční súťaž vo varení gulášu pri kultúrnom dome od 9.00 hod.  

- Starosta obce informoval, že po vyhlásení výzvy na zberný dvor v jesení sa  bude  

obec uchádzať o získanie dotácie 

- Ďalej starosta informoval poslancov o  priebehu verejného obstarávania na  
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rekonštrukciu chaty na Lysej. Z dôvodu jeho nedokončenia je riziko uskutočnenia ostatných 

aktivít v rámci projektu. 

Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie. 

 

 

k bodu č. 11 

V diskusií vystúpil poslanec Miroslav Palenčár, ktorý navrhuje využitie plochy za 

kultúrnym domom na kultúrne účely – postavenie krytého pódia. Starosta odpovedal, že na 

realizáciu pódia nemá obec v rozpočte finančné prostriedky. Poslanec Jozef Kunák sa 

informoval o možnosti zberu papiera pre občanov obce – starosta obce skúsi  zabezpečiť 

výmenu alebo odkúpenia papiera. Ďalej sa zaujímal o obecný pozemok pred p. Šoltýsovou na 

dolnom konci obce. Starosta obce dá uvedený pozemok vytýčiť.  

 

k bodu č. 12 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Uznesenie z rokovania zobrali 

poslanci na vedomie.  

 

k bodu č. 13 

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

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Elena Boguská          ............................... 

 

 

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár         ................................ 

 

 

 V Drienici  8. augusta 2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                starosta obce  

                

 

 


