ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 11. novembra 2016
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,
Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní: Pavol Olejár - ospravedlnený

Milan Malcovský,

Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov
5.
Územný plán obce – začatie obstarávania
6.
Rozpočtové opatrenie č. 11/2016
7.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016
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 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 Dušan Šimko, Jozef Kunák a Miroslav Palenčár, za
overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie
č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu dlhodobej
neprítomnosti právnika, po jeho príchode a odovzdaní podkladov starosta bude rokovať
s iným právnikom. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň – odpovede od dvoch
vlastníkov, ostatní nedoručili svoje rozhodnutie. Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú –
prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania so zástupcami COOP
Jednota Prešov. Ich návrh ceny za prenájom pozemku je 1,- Eur za m² ale len pod budovou.
Po rozprave k výške nájmu za pozemok, všetci prítomní poslanci schválili cenu za prenájom
pozemku pod budovou COOP Jednota v Drienici za 1,- Eur/m² ročne.
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k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o potrebe prepracovať Územný plán obce
vzhľadom k tomu, že jeho pôvodný návrh nie je spracovaný na konkrétne parcely a je zložité
sa v ňom orientovať. Ďalej zo strany občanov boli podané námietky na zmeny v územnom
pláne. Na aktualizáciu Územného plánu je možné v roku 2017 žiadať dotáciu. Obecné
zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Za
obstarávanie aktualizácie Územného plánu pre obec Drienica hlasovali všetci prítomní
poslanci.
k bodu č. 6
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2016, ktoré
sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – zálohy na projekt
z Nórskych grantov a jej vrátenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové
opatrenie.
k bodu č. 7
Starosta obce prečítal príkaz starostu č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016. V príkaze určil inventarizačné komisie.
Poslanci zobrali na vedomie príkaz starostu.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o potrebe pripraviť návrh rozpočtu na rok 20172019, z tohto dôvodu navrhol použitie rezervného fondu na rok 2017 v sume 20.000,- Eur na
aktualizáciu Územného plánu a 10.000,- Eur na výkup pozemkov v sume 10.000,- Eur. Za
použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2017 súhlasili všetci prítomní poslanci. Do
rozpočtu na rok 2017 bude zapracovaná oprava miestnej komunikácie okolo cintorína ku
kostolu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, kde sa začnú
jednoduché pozemkové úpravy. Dňa 12.11.2016 sa uskutoční úvodné stretnutie.
Starosta obce informoval o vyhlásení výzvy na reguláciu potoka. Pôvodná regulácia
miestneho potoka je veľmi poškodená, ak by bola možnosť uchádzať sa o dotáciu na
reguláciu potoka je potrebné mať pripravené zameranie a stavebné povolenie.
Ďalej požiadal poslancov o vyjadrenie sa k príprave návrhu rozpočtu. Poslanec
Miroslav Palenčár navrhol zapracovať do návrhu rozpočtu výdavky na kultúrne podujatia
v roku 2017 na Šarišskú heligónku, na Ples obce a na dokončenie okolia Multifunkčného
ihriska.
Starosta obce informoval o zhotovení dokumentácie na zberný dvor, obec získala
súhlas na elektrickú prípojku, bude potrebné žiadať o vyňatie z pôdneho fondu.
Dňa 10.12.2016 sa uskutoční popoludnie pre detí – Mikuláš v kultúrnom dome.
k bodu č. 9
V diskusií vystúpil poslanec Štefan Beňadik, ktorý starostovi navrhol, aby pri
rokovaní s Lesmi ŠR š. p. upozornil na tú skutočnosť, že je nesúlad v katastri so skutočnosťou
pri ceste na Lysú medzi ich pozemkami a pozemkami vo vlastníctve Mesta Sabinov.
k bodu č. 10
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali
poslanci na vedomie.
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k bodu č. 11
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Bc. Elena Boguská

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

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

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

V Drienici 14. novembra 2016

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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