ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 5. mája 2019

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák,
Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Ospravedlnená: Mgr. Michaela Maľcovská

Priebeh zasadnutia:
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 II. polrok 2018
5. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných
pozemkov
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
7. Návrh na rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie
8. Rôzne: - informácie o dotáciách
- Deň obce 2019
- IBV dolný koniec
- Návrh na výstavbu chát v lokalite Diel-Zadky
9. Diskusia
10. Záver
k bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguská, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačišák, Jozef Kunák, Jozef Olejár za
overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. K uzneseniu č. 28 zaslaná
písomná odpoveď, k uzneseniu č. 29 bola podpísaná zmluva, k č. 33 bola zaslaná písomná
odpoveď, k č. 34 bola pripravená zmluva s ťarchou, č. 20 nie je splnené, podmienkou je
vybudovanie priepustu. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č. 4
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018 predniesla Ing.
Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto
správu. Hlasovanie poslancov: za 6
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k bodu č. 5
Starosta obce oboznámil poslancov o zverejnenom zámere na 15 dní na úradnej tabuli
a stránke obce. Za schválenie predaja v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovali 6 poslanci. Za dôvody hodné
osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím
umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za 1 m² je 10,- Eur. Všetky poplatky
spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č. 6
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019. Za
schválenie hlasovali 6 poslanci.
k bodu č. 7
Starosta prečítal návrh Mgr. Michaely Maľcovskej na rozšírenie členov kultúrnej
komisie. Za členov kultúrnej komisie navrhuje: Elenu Maľcovskú, Luciu Kopilcovú, Mgr.
Ivanu Bednárovú a Ing. Máriu Onofrejovú. Všetci prítomní poslanci zvolili navrhnutých.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov o dotáciách, ktoré obec získala v tomto roku a to
na ihrisko a amfiteáter v sume 150.000,- Eur, na kanalizáciu v lokalite Gacky v sume
100.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 15.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 8.000,- Eur. Bola
podaná žiadosť o príspevok z Akčného plánu, priorita E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu
a obnova kultúrneho dedičstva na začatie budovanie nového chodníka vo výške 47.000,- Eur.
Vzhľadom k tomu, že obec získala dotáciu na vybudovanie ihriska a amfiteátra pri
kultúrnom dome a začnú sa práce na tejto stavbe nebude možné uskutočniť plánovaný Deň
obce a iné podujatia v okolí KD až do ukončenia stavby. Pre občanov budú pripravené iné
podujatia na multifunkčnom ihrisku.
Starosta obce informoval poslancov o získaní pozemkov na dolnom konci obce na
prístupové cesty v novovytvorenej IBV. Po stretnutí vlastníkov pozemkov a zistení ich
záujmu o elektrické prípojky je možné začať pripravovať projektové dokumentácie. Obec po
presune finančných prostriedkov v rozpočte obce môže uskutočniť verejné obstarávanie na
projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v lokalite Diel-Zadky a o ich
záujme o zmenu územného plánu obce. Predložil poslancom žiadosť o zmenu a rozpočet na
vykonanie zmeny. Vzhľadom k tomu, že obec bude spolufinancovať získané dotácie, nie je
možné financovať aj zmenu územného plánu. Ďalší postup je potrebné stanoviť osobnou
obhliadkou poslancov OcZ.
Predložil podnet p. Šuhajdu na opravu rúry na miestnej komunikácií, ktorá sa upcháva
a z nej zateká do jeho rodinného domu. Po rozprave poslancov k jeho podnetu navrhujú počas
dažďa preveriť a zistiť aj u ostatných susedných nehnuteľnosti túto skutočnosť. Ďalej
navrhujú upozorniť p. Šuhajdu na orezanie konárov okolo miestnej komunikácie, ktoré
ohrozujú cestnú premávku.
Miestna organizácia Zväzu záhradkárov žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok
z rozpočtu obce na podujatie pri príležitosti 55. výročia ich založenia v sume 200,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podporou tohto podujatia.
k bodu č. 9
V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, mal dotaz, či sa uskutoční kladenie vencov,
lampiónový sprievod 7.5.2019 a vatra víťazstva. Starosta odpovedal, že kladenie vencov
a lampiónový sprievod sa uskutoční, vatra nie. Poslanec Jozef Olejár upozornil starostu na
poškodené zábradlie za škôlkou, starosta zistí možnosť opravy. Poslanec Ing. Peter Javorský
upozornil starostu na neupravenú cestu po uložení optického kábla. Starosta upozorní
stavebnú firmu na túto skutočnosť. Poslanec Marek Mačišák informoval starostu
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o neupravenej ceste na Diel, stále sú tam kusy betónu a roxory. Starosta vyzve osobu, ktorej
dal súhlas na vysýpanie cesty na nápravu.
k bodu č. 10
Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil
Zapísala: Bc. Elena Boguská ..............................
Overovateľ: Ing. Peter Javorský ..................................
V Drienici dňa 7.5.2019

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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