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Z Á P I S N I C A 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 29. septembra 2017 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Dušan Šimko, PaedDr. 

Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

                Neprítomní: Milan Malcovský, Miroslav Palenčár - ospravedlnení  

 

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 I. polrok 2017 

5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

6. Majetkové prevody obce 

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 Štefan Beňadik, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav 

Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa 

zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.  

 

k bodu č. 3 

            Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia  sú splnené.  

 

k bodu č. 4 

 Ing. Mária Galeštoková prečítala správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017. 

Poslanci zobrali na vedomie túto správu.  

 

k bodu č. 5 

 Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenie č. 6/2017, ktorým boli 

uskutočnené zmeny v rozpočte obce. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.   

 

k bodu č. 6 

 Starosta obce predniesol žiadosť Ing. Jozefa Klučiara, Drienica 53 na odkúpenie časti  

obecného pozemku C KN parcelné číslo l101 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 78 m² 

z dôvodu vybudovania oporného múru na spevnenie svahu. Poslanci žiadosť zamietli 

z dôvodu, že nie sú vysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou Markoveň. 
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            Žiadosť Mgr. Marcela Feňuša, Dulová Ves 127 o odkúpenie časti obecných pozemkov 

C KN parcelné číslo 1620/135 a parcelné číslo 1620/138, ostatné plochy, podľa navrhovaného 

geometrického plánu  poslanci zamietli z dôvodu, že cez obecné pozemky je potrebné urobiť 

odtokový kanál na odvod dažďovej vody.  

 

            Starosta obce predložil poslancom návrh na  odkúpenie 2 m² z pozemku C KN 

parcelné číslo 699, zastavaná plocha a nádvoria vo vlastníctve Moniky Kašajovej, Drienica 

174 za účelom rozšírenia chodníka, ktorý je vybudovaný na pozemku C KN parcelné číslo 

1138/12 zastavané plochy a nádvoria podľa priloženého geometrického plánu za cenu 24,- 

Eur a predložil návrh na schválenie náhrady škody za odstránenie pôvodného plota 

a betónového múrika v cene 76,- Eur.  Všetci prítomní poslanci schválili tento predložený 

návrh. 

 

            Starosta obce predložil návrh na odkúpenie 215 m² z pozemku C KN parcelné číslo 

730, záhrady podľa priloženého geometrického plánu, ktorý je  vo vlastníctve Jany Čarnickej, 

Drienica 164 za účelom rozšírenia multifunkčnej plochy na výstavbu amfiteátra za budovou 

Kultúrneho domu v Drienici za cenu 10,- Eur/m². 

Všetci prítomní poslanci tento návrh schválili.    

 

            Starosta obce informoval poslancov o vyhotovení geometrického plánu k zámeru 

zámeny pozemkov C KN parcelné číslo 936/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m² 

vo vlastníctve Obce Drienica za pozemok C KN parcelné číslo 938/1 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 100 m² vo vlastníctve Miroslava Basára, Sabinov, Puškinova 3 podľa 

Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 8 písm.. e) 

z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej 

zákrute pre prejazd motorových vozidiel. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie 

zámeru zámeny pozemkov. 

  

k bodu č. 7 

 Starosta obce informoval poslancov o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na 

Lysu odkúpením vlastníckych podielov za symbolickú cenu alebo spôsobom zriadenia 

vecného bremena pre tých spoluvlastníkov, ktorí nebudú súhlasiť s predajom svojho podielu. 

            Starosta obce predložil poslancom na schválenie Nájomnú zmluvu č. 126/2017 

s Mestom Sabinov na prenájom časti pozemku C KN parcelné číslo 1143/4 vodné plochy 

o výmere 35 m², ktorý bude využívaný na výstavbu cyklistického chodníka v trase Sabinov – 

Drienica, na dobu určitú do 31.07.2022. Všetci prítomní poslanci schválili túto zmluvu.   

 

            Starosta obce informoval poslancov o sadzbách miestnych daní vo VZN, ktoré je 

platné od 1.1.2016 a požiadal ich o zaslanie návrhov na zmenu týchto sadzieb, ak to považujú 

za potrebné a požiadal ich aj o predloženie svojich návrhov do rozpočtu obce na rok 2018 

v termíne do 6.10.2017.  

            Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie starostu obce: 

- o Zelenom háji na cintoríne 

- uskutočnenie podujatia „Šarišská heligónka“ dňa 7.10.2017 

- uskutočnenie výstavy ovocia a zeleniny zväzom záhradkárov dňa 14.10.2017 

- posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 22.10.2017 
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k bodu č. 8 

           V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.  

 

k bodu č. 9 

 Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Obecné zastupiteľstvo berie 

uznesenie na vedomie. 

 

 

k bodu č. 10 

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

 

 

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

 

Overovateľ zápisnice:  Jozef Kunák                 ................................ 

 

   

V Drienici  3. októbra 2017 

 

 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


