ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 30. januára 2020
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský,
Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák, Mgr. Michaela Maľcovská
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. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
5. Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860
6. Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu
7. Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice
8. Rôzne – informácie starostu obce
9. Diskusia
10. 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.
Privítal na zasadnutí občanov obce p. Margitu Olejárovú a Ing. Mikuláša Olejára.
k bodu č.2:
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Milan Malcovský, Marek
Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. 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 oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2020 o určení finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej
jedálne na rok 2020 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky.
Za schválenie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5:
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie kanalizačnú a vodovodnú prípojku
k pozemku parcelné číslo KNC 860, ktorého vlastníkom je p. Margita Olejárová s manželom
a p. Anna Mihalová s manželom. Starosta obce udelil slovo Ing. Mikulášovi Olejárovi, ktorý
je synom p. M. Olejárovej, aby predniesol požiadavky vlastníkov. Vlastníci požadujú od obce
vyriešiť problém s nesprávne urobenou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, ktorá sa
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nachádza pod vybudovaným chodníkom s oporným múrom okolo ich pozemku. Prípojky
nepotrebovali súrne riešiť, ale s vybudovaním chodníka je potrebné prípojky umiestniť na ich
pozemok. Po rozprave sa obe strany dohodli takto: obec zabezpečí dočasné odstránenie
oporného múru a časti chodníka za účelom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky
vlastníkmi pozemku parcelné číslo KNC 860. Termín realizácie po dohode oboch strán
v mesiacoch marec, apríl 2020.
k bodu č. 6:
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie vývoz biologický rozložiteľného
odpadu (ďalej len „BRO“) traktorom, ktorý je veľmi nákladný a časovo náročný pre
zamestnancov obce. Požiadal ich o podávanie návrhov na riešenie tohto vývozu. Poslanci M.
Malcovský a M. Fech navrhovali vývoz zdarma iba dvakrát ročne, na jar a jeseň a ostatné
vývozy podľa požiadaviek občanov spoplatniť. Aj ostatní poslanci súhlasili so spoplatnením
vývozu. Do rozpravy sa prihlásil aj Ing. M. Olejár, ktorému starosta obce udelil slovo.
Z vlastných skúsenosti konštatoval, že vývoz nepotrebného odpadu traktorom za poplatok je
pre občanov veľká pomoc a výhoda. Poslanci zobrali na vedomie predložené návrhy
a rozhodli o spoplatnení vývozu BRO v období od 1. apríla do 31.októbra bežného roka.
Ukladajú starostovi vypracovať návrh na doplnenie sadzobníka služieb občanom obce, ktorý
bude schválený na ďalšom zasadnutí OcZ.
k bodu č. 7
Starosta obce predniesol poslancom návrh Mesta Košice na uplatnenie si predkupného
práva na akcie obce vo VVS, a. s. Košice. Po rozprave poslanci zobrali informáciu na
vedomie a nesúhlasili s odpredajom akcií.
k bodu č. 8:
Starosta obce informoval poslancov o:
- návrhu na uskutočnenie akcie Deň obce dňa 27.6.2020
- príprave nového projektu na výstavbu chaty na Lysej cez výzvu HU-SK-RO-UA
k bodu č. 9:
Poslanec J. Olejár sa informoval v akom štádiu je zámer výstavby nájomných bytov
v bývalej predajni COOP Jednota SD. Starosta informoval, že prebehlo stavebné konanie.
Poslanec M. Fech sa informoval o stave vysporiadavania cesty na Lysu. Starosta obce
informoval o požiadavke správy katastra, že k zápisu geometrického plánu potrebuje súhlas
všetkých spoluvlastníkov známych, aj neznámych, ktorých zastupuje SPF.
k bodu č. 10
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala: Anna Onofrejová ..............................
Overovateľ: Jozef Olejár ..................................
V Drienici dňa 4.2.2020
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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