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Z Á P I S N I C A 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 22. júna 2018 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,  

Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan 

Šimko, PaedDr. Varga Jozef 

Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór 

                Ospravedlnený: Štefan Beňadik  

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018   

5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

8. Majetkové prevody 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

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 Annu Onofrejovú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský, PaedDr. Jozef 

Varga, 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, že uznesenie č. 257 je v štádiu riešenia, lebo 

zámenu pozemkov má ešte schváliť Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica.   Ostatné 

uznesenia boli splnené. Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu. 

k bodu č. 4 

            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 predniesla Ing. 

Mária Galeštoková. Poslanci jednohlasne schválili tento návrh.  

k bodu č. 5 

 Starosta obce informoval poslancov o povinnosti určiť počet poslancov obecného 

zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení z rozpätia 5 – 7. Poslanci jednohlasne určili počet poslancov 7. 

k bodu č. 6 

            Starosta obce informoval poslancov o povinnosti určiť rozsah výkonu funkcie starostu 

obce na volebné obdobie 2018-2022 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Poslanci jednohlasne určili výkon funkcie starostu obce v plnom rozsahu, t. j. 100 % úväzok. 

 

 

 



 2 

k bodu č. 7 

            Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. 

Toto opatrenie všetci prítomní poslanci zobrali  na vedomie. 

k bodu č. 8 

            Starosta obce predniesol žiadosť p. Jasenského Petra o odkúpenie obecného pozemku 

parcelné číslo CKN 26, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105, k ú. Drienica o výmere 250 

m2. Po rozprave k tejto žiadosti poslanci poverili starostu obce napísať odpoveď, že pozemok 

obec odpredá za cenu znaleckého posudku vypracovaného p. Jasenským na vlastné náklady.  

 Starosta obce predložil  poslancom na prerokovanie  návrh Ing. Štefančíka Metóda  

a Ing. Štefančíka Štefana na zámenu časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/2, orná pôda, 

LV 651, k. ú. Drienica pri prístupovej ceste k „Zbernému dvoru“ za obecný pozemok pri 

rodinnom dome Ing. Štefančíka Metóda. Poslanci poverili starostu obce zaslať písomne 

nesúhlasné stanovisko so zámenou pozemkov a navrhnúť odkúpenie časti predmetného 

pozemku. 

              Starosta obce predložil poslancom na schválenie odkúpenie pozemku parcelné CKN 

1665/4, ostatné plochy, LV 1115, k. ú. Drienica o výmere1643 m²  za cenu 3,00 Eur/m² od 

Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Drienica k výstavbe Zberného dvora. 

Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemku a poverili starostu obce podpísať 

kúpnopredajnú zmluvu. 

 

k bodu č. 9 

 Starosta obce predložil na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018 na použitie 

rezervného fondu na spolufinancovanie chodníka medzi obcou Drienica a mestom Sabinov vo 

výške 22.000,00 Eur. Chodník by mal byť dokončený v roku 2020. Poslanci jednohlasne 

schválili rozpočtové opatrenie. 

            Starosta obce predložil na schválenie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2018 presunom finančným prostriedkov vo výške 2.300,00 Eur z položky 

spolufinancovanie zberného dvora  na položku rekonštrukcia a modernizácia rozhlasovej 

ústredne obecného úradu zariadením VM Florian od firmy MKhlas Sabinov. Všetci prítomní 

poslanci schválili túto zmenu rozpočtu. 

             Informácie starostu obce:  

- schválenie dotácie  Úradom vlády SR na športové vybavenie vo výške 4.000,- eur 

      -     pracovná cesta s firmou Marius Pedersen k odpadovému hospodárstvu      

      -     k usporiadaniu podujatia Deň obce dňa 30.6.2018 

k bodu č. 10 

 V diskusií vystúpil p. Varga so žiadosťou o odstránenie zvodidiel pri hlavnej ceste 

k jeho rodinnému domu a o vybudovanie chodníka. Ďalej žiadal obmedzenie rýchlosti jazdy 

motorových vozidiel  umiestnením rýchlomeru. Starosta obce odpovedal, že musí o tom 

rokovať so Správou a údržbou ciest PSK Prešov. 

k bodu č. 11 

 Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil 

 

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

 

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

 

V Drienici 28.6.2018 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k  

                         starosta obce 


