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Z Á P I S N I C A 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  20. januára 2017 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

Dušan Šimko    

                 

Neprítomní: Pavol Olejár, Miroslav Palenčár – ospravedlnení 

                    Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór - ospravedlnená 

 

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. Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda 

5. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka 

materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017 

6. Plán podujatí na rok 2017 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 Jozef Kunák, Miroslav Fech, Dušan Šimko, 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 –  miestna komunikácia okolo Lukáča je v riešení. Uznesenie č. 90/2015 – cesta 

v lokalite  Markoveň – vlastníkom, ktorí neodpredajú, resp. nedajú do prenájmu obci svoje 

pozemky, bol zaslaný list, že rekonštrukcia miestnej komunikácie sa nebude realizovať na ich 

pozemkoch.  

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení. 

  

k bodu č. 4 

            Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne 

pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2017 

 

k bodu č. 5 

            Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne 

pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2017 
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k bodu č. 6 

Starosta obce informoval poslancov o podujatiach, ktoré sú plánované v roku 2017. 

Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie Plán podujatí na rok 2017, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

k bodu č. 7 

            Starosta obce informoval poslancov o ukončení časti stavby „Rozšírenie vodovodu 

a kanalizácie v lokalite Gacky“ – obec Drienica, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o užívaní 

stavby. Predložil poslancom návrhy zmlúv o výkone správy majetku obce s VVS, a.s. Košice, 

zvlášť na vodovod a zvlášť na kanalizáciu. Po prerokovaní zmlúv všetci prítomní poslanci 

prijali uznesenie o ich schválení .  

             Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 151 

Územný plán obce – začatie obstarávania  a prijať nové uznesenie. Všetci prítomní poslanci 

zrušili uznesenie č. 151 a schválili nové znenie uznesenia.              

            Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť p. Antona Jasenského  

o odkúpenie obecného pozemku registra C KN  parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 250 m², LV 1105. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a poverili starostu obce 

písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku 

v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu a potom rozhodnúť o ďalšom postupe.   

             Ďalšie informácie starostu obce: 

- k cyklistickému chodníku zo Sabinova do Drienice 

- 3. – 6.2.2017 návšteva z Gminy Wiśniew z Poľska 

- záujem firmy Ekosvip, s.r.o. Sabinov o odkúpenie budovy bývalej predajne COOP 

Jednota SD 

- ako ďalej s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu  od občanov obce 

- o uskutočnení tradičnej dedinskej zabíjačky dňa 28.1.2017 

- o uskutočnení plesu obce dňa 18.2.2017              

 

k bodu č. 8 

            V diskusii sa poslanec Jozef Kunák informoval, či sa zlepšila situácia v parkovaní 

motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Starosta obce reagoval, že nie všetci 

vlastníci motorových vozidiel rešpektujú zákaz parkovania a obec nemá prijaté všeobecne 

záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva. 

 

k bodu č. 9 

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

poslanci na vedomie.  

 

k bodu č. 10 

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

 

Zapísala: Anna Onofrejová          ............................... 

 

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik              ................................ 

 

V Drienici  25. januára 2017 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


