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Z Á P I S N I C A 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa  24. februára 2017 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

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

Miroslav Palenčár, Dušan Šimko 

náhradník na zaniknutý mandát poslanca PaedDr. Jozef Varga     

                Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór  

 

 

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. Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica 

4. Kontrola uznesení 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. 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 Fech, Dušan Šimko, Jozef Kunák, za 

overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

k bodu č.3:  

Starosta obce privítal na zasadnutí PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý nastupuje ako 

náhradník na zaniknutý mandát poslanca Pavla Olejára podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  Pán Varga  prečítal znenie sľubu a sľub 

potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou zápisnice. 

k bodu č. 4 

            Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že sa pripravujú kúpne 

zmluvy na odkúpenie pozemkov od p. Škovrana Leonarda a manž. Eleny a od p. Jurkovej 

Márie v lokalite Markoveň k uzneseniu č. 90/2015.  Ostatné uznesenia sú plnené priebežne. 

k bodu č. 5 

            Starosta obce informoval poslancov o predložení Správy o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za II. polrok 2016. Správu prečítala hlavná kontrolórka Ing. Mária 

Galeštoková a poslanci ju zobrali na vedomie.  

            Starosta obce informoval poslancov, že zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené 

funkcie predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu. 

Do uvedených funkcii starosta obce navrhol poslanca PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý  s tým 

súhlasil. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

           Poslanci zobrali na vedomie informácie o uskutočnených akciách Obecná zabíjačka 

a Ples obce.   
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           Starosta obce informoval poslancov o žiadosti od RIDE PUB Drienica, Viktória 

Oboňová, prevádzka Drienica 533 o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov registra  

C KN 1473/1 a C KN 1473/60, zastavané plochy a nádvoria, LV 520, na vytvorenie 

turistického chodníka. Kópia žiadosti je prílohou zápisnice.  Poslanci zobrali žiadosť na 

vedomie a jednohlasne súhlasili s vytvorením turistického chodníka uskutočnením činnosti, 

ktoré sú uvedené v žiadosti. 

            Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebehu prípravných prác 

Okresného úradu Prešov pri Jednoduchých pozemkových úpravách časti Drienica. 

k bodu č. 6 

Starosta obce požiadal poslancov o návrhy ako postupovať pri spevňovaní svahu nad 

multifunkčným ihriskom na dolnom konci obce. Poslanci poverili starostu obce zavolať 

odborníka na obhliadku terénu, aby navrhol vhodné riešenie. 

V diskusii pán Varga požiadal:  

- o riešenie úseku hlavnej cesty od s. č. 125 po s. č. 127 kvôli ohrozovaniu chodcov 

tým, že motorové vozidla nedodržiavajú predpísanú rýchlosť 

- o zabezpečovanie  bezpečnosti obyvateľov obce a ochrany ich majetku z dôvodu 

krádeží a poškodzovania majetku  

k bodu č. 9 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. 

k bodu č. 10 

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

 

 

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

 

Overovateľ zápisnice: Milan Malcovský          ................................ 

 

V Drienici  28. februára 2017 

 

 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


