ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 13. decembra 2019
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák,
Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, 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. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
5. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Rozpočet na roky 2020 - 2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
8. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
9. Prerokovanie poskytnutia úveru
10. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
11. Rôzne – informácie starostu obce
12. Diskusia
13. 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 Annu Onofrejovú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Olejár, Marek Mačišák, za
overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia s doplnenými bodmi:
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020,
12. Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva
o budúcej kúpnej zmluve
a prečíslovanými bodmi:
13. Rôzne – informácie starostu obce
14. Diskusia
15. Z á v e r
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.
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k bodu č. 4:
Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej
správe oboznámil prítomných o zvýšení všetkých sadzieb dane z dôvodu spolufinancovania
projektov.
Za schválenie VZN hlasovalo 6 poslancov a poslanec Jozef Olejár bol proti schváleniu.
k bodu č. 5:
Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli podané zo strany fyzických
a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných
o zvýšení sadzieb poplatku. Poplatky od občanov nepokrývajú výdavky obce za zber,
prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Za prijatie VZN
hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 6:
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2020-2022, ku ktorému
neboli podané žiadne návrhy na zmenu zo strany fyzických a právnických osôb. Finančná
komisia odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu. Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra s odporúčaním schválenia rozpočtu predniesla Ing. M. Galeštoková. Za schválenie
rozpočtu na rok 2020 hlasovali všetci poslanci. Rozpočet na roky 2021 a 2022 poslanci
zobrali na vedomie.
k bodu č. 7
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7/2019, ktorým
sa navyšuje rozpočet obce o 57.000,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto
rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č. 8:
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2019, ktorým
sa navyšuje rozpočet obce o 97.818,70 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto
rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č. 9:
Starosta obce informoval poslancov o výsledku prieskumu v bankách na poskytnutie
prekleňovacieho úveru na financovanie projektu „Drienica, ihrisko a amfiteáter“.
Najvýhodnejšia ponuka prišla z VÚB banky. Poslanci po rozprave jednohlasne schválili:
1. prijatie úveru vo výške 150.000,- Eur na uvedený účel
2. zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky
3. Podpísanie dohody o vypĺňovacom práve k blankozmenke
Ing. Galeštoková prečítala „Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania“, z ktorého vyplýva, že obec spĺňa zákonné
podmienky uvedené v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov na prijatie úveru.
Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č. 10
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej
zmluvy medzi Obcou Drienica a firmou INVESTA BM s.r.o. Sabinov, IČO 36517623 na
pozemok parcelné číslo KN C 725, zastavané plochy a nádvoria, výmera 412 m², LV č. 520,
pod stavbou Predajňa a pohostinstvo súp. č. 167. Poslanci po rozprave schválili túto zmluvu.
k bodu č. 11
Ing. Galeštoková predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra pre I. polrok 2020. Všetci poslanci plán kontrolnej činnosti schválili.
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k bodu č. 12
Starosta obce predložil poslancom Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných
prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS,
a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky –
obec Drienica“ schválenej uznesením č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019
odpredaj
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1“ k Zmluve o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice
o spolufinancovaní akcie
“Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
Pôvodný rozsah sa upravuje takto:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca
PVC DN 300
od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks
(Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300
od km 0,0 – po km 0,056
o dĺžke
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks
(Š24, Š25, Š26)

51,0 m

Stoková sieť s p o l u :
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks

171,0 m

o dĺžke

Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý
deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby,
odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice,
ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.
k bodu č. 13
Starosta obce požiadal poslancov o návrhy na opravu cesty v časti Kapustnice po
obhliadke, ktorá bola vykonaná 24.10.2019. Po rozprave poslanci poverili starostu obce na
vypracovanie cenovej ponuky na lokálnu opravu miestnej komunikácie.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o:
- vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
- prebiehajúcich prácach na chodníkoch na hornom a dolnom konci obce
- parkovaní na miestnych komunikáciách, čo sťažuje zimnú údržbu
- pláne zasadnutí na rok 2020
- možnostiach získania finančných prostriedkov cez OZ MAS Sabinovsko
- prácach na ihrisku a amfiteátri za kultúrnym domom
- cyklochodníkoch v rekreačnej oblasti
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k bodu č. 14
Poslanec Jozef Olejár sa informoval o možnosti zabezpečenia kontajnerov na triedený
zber pre občanov obce. Starosta obce vysvetlil aký je postup pri triedenom zbere
komunálneho odpadu.
k bodu č. 15
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala: Anna Onofrejová ..............................
Overovateľ: Ing. Peter Javorský ..................................
V Drienici dňa 19.decembra 2019

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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