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Z Á P I S N I C A 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 11. októbra 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 

Neprítomní: Mgr. Michaela Maľcovská - ospravedlnená 

 

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 Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice  NN Gacky 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

8. Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“ 

9. Rôzne – informácie starostu 

10. Diskusia 

11. 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.  

 

k bodu č.2:   

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Olejár, Milan Malcovský, Jozef Kunák, za 

overovateľa zápisnice Marek Mačišák.  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, 

p. Feňuš ešte nevybudoval priepust.  Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.        

 

k bodu č. 4: 

 Starosta obce informoval poslancov o fungovaní Regionálneho združenia Horná 

Torysa, ktorého účastníkom sú obce okresu Sabinov a ktoré vzájomne spolupracujú a 

koordinujú spoločné postupy v problematike miestnej samosprávy. Vzájomná spolupráca 

podľa zákona o obecnom zriadení môže fungovať v združení len ak je podpísaná spoločná 

zmluva o združení. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o združení 

právnických osôb. 

 

k bodu č. 5: 

Starosta obce informoval poslancov o dokončení práce na NN prípojke v lokalite 

Gacky. Zo strany obce je potrebné schváliť vecné bremeno pre Východoslovenskú 
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distribučnú spoločnosť, aby mohli v prípade potreby vykonávať práce. Vecné bremeno sa 

zriaďuje bezodplatne, poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí VSD. Všetci prítomní 

poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD. 

      

k bodu č. 6: 

            Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019, ktorým 

sa navyšuje rozpočet obce o 5.307,96 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto 

rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za. 

 

k bodu č. 7:    

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2019, ktorým 

sa navyšuje rozpočet obce o 2.500,- Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto 

rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za. 

 

k bodu č. 8:      

 Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie. Po 

rozprave poslanci rozhodli uskutočniť obhliadku cesty a so žiadateľmi dohodnúť stretnutie 

dňa 24.10.2019 o 17.00 hod. Hlasovanie: všetci za 

  

k bodu č. 9: 

 Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o zmenu cestovného poriadku. V mene 

obce bude SAD zaslaný list o zmenu cestovného poriadku. Pre výstavbu  ihriska a  amfiteátra  

obec stratila priestor na posypový materiál a kontajner, bude potrebné nájsť nové zázemie aj 

na traktor. Za práce vykonané na stavbe ihriska a amfiteátra bude treba zaplatiť vopred, obec 

po kontrole získa peniaze naspäť. Starosta preverí možnosti získania úveru na financovanie od 

viacerých bánk a predloží zastupiteľstvu. Je spracovaný projekt a obec má schválený 

príspevok na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti. Výstavba cesty na dolnom konci 

pokračuje. Dňa 12.10.2019 sa uskutoční Šarišská heligónka, dňa 3.11.2019 sa uskutoční 

stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším, a v decembri 2019 bude Mikuláš. 

 

k bodu č. 10   

  V diskusií vystúpil poslanec J. Olejár a dotazoval sa na názvy ulíc v obci. V budúcom 

roku sa uskutočnia voľby a nie je možné určovať názvy ulíc. 

 

k bodu č. 11 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Zapísala: Bc. Elena Boguská .............................. 

 

 

Overovateľ:  Marek Mačišák  .................................. 

 

 

V Drienici dňa  14. októbra 2019 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


