ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 16. augusta 2019
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák,
Mgr. Michaela Maľcovská, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
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. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
5. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu
6. Rôzne: - informácie starostu obce
7. Diskusia
8. Z á v e r
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. Starosta obce privítal na zasadnutí RNDr. Alexandra Ernsta, ktorý
písomne požiadal o vystúpenie v diskusii na tomto zasadnutí.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Milan Malcovský, Jozef Olejár, za
overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie, overovateľa
zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené,
lebo priepust ešte nie je vybudovaný. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č. 4
Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2019 neboli podané zo
strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe informoval
prítomných, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo s účinnosťou od
1.9.2019 nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Zmena finančných pasiem,
nízky počet stravníkov a zvyšovanie cien potravín je dôvodom na stanovenie 2. finančného
pásma na nákup potravín pre všetky kategórie stravníkov v školskej jedálni.. VZN stanovuje
aj úhradu režijných nákladov v sume 2,00 eura mesačne na jedno dieťa v školskej jedálni
a úhradu režijných nákladov dospelých stravníkov v sume 1,67 eur na jedno jedlo.
Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2019
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k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o postupe pri vysporiadaní jednotlivých podielov
vlastníkov pod cestou na Lysu
v katastrálnom území Drienica formou dohody
o splnomocnení medzi vlastníkmi podielov pod cestou a ním.
Predniesol návrh na schválenie uznesenia na odkupovanie podielov za najnižšiu cenu
dohodou vzhľadom na veľkú rozmanitosť vlastníckych vzťahov na týchto pozemkoch: KNC
1679/55. KNC 1679/56, KNC 1551/1, KNC 1551/2, KNC 1551/3, KNC 1551/6, KNC
1552/55 a na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. G1-275/2018 z 11.6.2018
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove KNC 1552/65, KNC 1552/66,
KNC 1552/67, KNC 1552/68, KNC 1552/70, KNC 1552/70, KNC 1552/71, KNC 1552/72,
KNC 1552/73.
Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod miestnou účelovou
komunikáciou na Lysu za najnižšiu cenu dohodou. Zároveň poverili starostu obce
vysporiadaním jednotlivých podielov formou plnej moci.
k bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov:
- o výsledku verejného obstarávanie na výstavbu dočasnej prístupovej cesty
k existujúcim rodinným domom na dolnom konci obce, v ktorom zvíťazila firma
AURIOL spol. s r. o. Košice
- o začatí výstavby ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom
- k projektu chodníka na dolnom konci obce je potrebné vyjadrenie krajského
dopravného inšpektorátu k čiastočnej uzávierke štátnej cesty
- informácie o projekte osvetlenia multifunkčného ihriska – realizácia v mesiacoch
augusta a september 2019
k bodu č. 7
Starosta obce udelil slovo RNDr. Ernstovi Alexandrovi, ktorý predložil poslancom
žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty ku všetkým rodinným domom čím skôr, lebo preňho
je to súrne hlavne pre zdravotné problémy manželky. Vyjadril však spokojnosť vzhľadom
k tomu, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa je už ukončené a starosta obce ho uistil, že
práce sa začnú a budú ukončené do konca roka 2019.
k bodu č. 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala: Anna Onofrejová ..............................
Overovateľ: Mgr. Michaela Maľcovská ..................................

V Drienici dňa 20.08.2019

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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