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Z Á P I S N I C A 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 9. marca 2018 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan 

Šimko, PaedDr. Varga Jozef  

Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

Ospravedlnený: Milan Malcovský 

 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017 

5. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica 

6. Žiadosť Terézie Drábovej, Gregorovce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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, Štefan Beňadik, Jozef Kunák,  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 uznesení: 

k č. 245 E k žiadosti Ing. Jánošíka V. vlastníci susedných nehnuteľností súhlasia s tým, že 

plocha ostane naďalej verejne prístupná, na vlastné náklady si ju upravia na parkovanie a 

spevnia povrch. O nasledujúcich úpravách budú vopred informovať starostu obce. 

k č. 245 F zatiaľ neprišli žiadne žiadosti na odkúpenie motorového vozidla Škoda Fabia 

k č. 245 G OcZ prerokuje zámenu pozemkov na dnešnom zasadnutí pod bodom programu č.5 

Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení.  

 

k bodu č. 4 

            Ing. Mária Galeštoková prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

II. polrok 2017. Poslanci zobrali na vedomie túto správu. 

 

k bodu č. 5 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi 

Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica podľa zverejneného zámeru zámeny. Všetci 

prítomní  poslanci schválili zámenu pozemkov.  
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k bodu č. 6 

 OcZ prerokovalo žiadosť p. Terézie Drábovej o navrátenie vlastníctva k pozemku 

parcelné číslo E KN 704/101, LV 1268, orná pôda o výmere 538 m², na ktorom sa nachádza 

ihrisko podľa ÚPN obce. Po rozprave poslanci poverili starostu obce v písomnej odpovedi 

navrhnúť odkúpenie pozemku za cenu podľa prílohy č. 1 „Hodnota ornej pôdy a TTP“ 

k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

k bodu č. 7 

            Starosta obce privítal zástupcu Farskej rady v Drienici p. Milana Feltoviča 

a informoval poslancov o žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi Farnosť  Drienica zo dňa 7.3.2018 

na zámenu obecného pozemku parcelné číslo C KN 741, LV 520, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 455 m² za cirkevný pozemok parcelné číslo C KN 1452/2, LV 458, 

trvalé trávnaté porasty o výmere 1599 m² . Poslanci po rozprave a preštudovaní mapových 

podkladov z katastra nehnuteľností navrhli zámenu z dôvodu, že pozemok môže slúžiť ako 

budúca prístupová cesta k ihrisku.  Zároveň navrhli žiadať o zámenu aj  pozemok parcelné 

číslo C KN 1135/2, LV 458, ostatné plochy o výmere 333 m², ktorý je  časťou ihriska. 

Poslanci zobrali informácie na vedomie a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď.  

            Starosta obce informoval poslancov o súhlasnom stanovisku Urbarskej spoločnosti PS 

Drienica na žiadosť obce o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 1665/4 o výmere 1643 

m² za cenu 3,50 Eur/m². Pozemok vznikol geometrickým plánom odčlenením od pozemku 

parcelné číslo  E KN 189 a má slúžiť na výstavbu Zberného dvora. Poslanci po rozprave 

nesúhlasili s cenou a navrhli cenu  3,00 Eur/m² z dôvodu, že ide o verejnoprospešnú stavbu 

slúžiacu všetkým obyvateľom obce a firmám pôsobiacim v obci.. 

            Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Martina Vargu o finančný príspevok 

na športovú činnosť. Poslanci žiadosť zamietli z dôvodu nesplnenia podmienky o trvalom 

pobyte uvedenej v článku 2 VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce v znení VZN č. 4/2017 a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť. 

            Starosta obce predložil poslancom žiadosť Branislava Timuru o finančný príspevok na 

športovú činnosť. Poslanci žiadosť zamietli z dôvodu neuhradených záväzkov voči obci 

podľa článku 3 VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v znení 

VZN č. 4/2017 a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť. 

            Starosta obce informoval poslancov: 

- o odovzdaní rozdeľovacieho plánu pozemkov v rámci Jednoduchých pozemkových 

úprav  na pripomienkovanie vlastníkom pozemkov na dolnom konci obce 

- o plánovanom stretnutí p. Antona Jasenského a p. Alexandra Maľcovského dňa 

16.3.2018 v kancelárii obce k vysporiadaniu pozemku parcelné číslo C KN 26   

k bodu č. 8 

            Starosta obce informoval poslancov o postupnej úprave terénu na obecnom pozemku 

parcelné číslo C KN 938/1 na hornom konci obce z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie. 

k bodu č. 9 

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

 

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

   

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

 

V Drienici  14. marca 2018 

 

                                                                                Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                                 starosta obce 

                 


