ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 29. mája 2020
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský,
Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnený: Jozef Kunák,
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
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 Záverečného účtu obce k 31.12.2019
5. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019
6. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
10. Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136
12. Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9
13. Rôzne – informácie starostu obce
14. Diskusia
15. 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 Marek Mačišák, Jozef Olejár, Mgr. Michaela
Maľcovská, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech.
Členov návrhovej komisie
a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Keďže je mimoriadna situácia a do
podateľne obecného úradu bola doručená Zmluva s VVS o zriadení vecného bremena,
navrhuje doplniť program o ďalší bod a tiež navrhuje doplnenie programu o ďalší bod a to
použitie rezervného fondu. Program zasadnutia s doplnením 2 bodov a posunutím číslovania
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 a uznesenie č. 84 nie je splnené z dôvodu iných
pracovných povinnosti Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č. 4:
Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu Záverečného účtu obce a k stanovisku
hlavného kontrolóra k 31.12.2019. Podklady k rokovaniu boli zaslané poslancom
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elektronický. Na dotaz poslankyne Mgr. Maľcovskej bolo vysvetlené % plnenia rozpočtu
obce. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad schválili všetci prítomní
poslanci, schodok hospodárenia a správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 5:
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019 obdŕžali poslanci elektronický. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Túto
správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č. 6:
Starosta obce informoval poslancov o návrhu zmluvy na poskytovanie audítorskej
činnosti obce za rok 2019. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu s Ing. Petrom
Kobzošom.
k bodu č. 7
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 obdŕžali poslanci
elektronický. Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č. 8:
Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly obdŕžali poslanci elektronický.
Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č. 9
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 bolo doručené poslancom elektronický. Uvedené
opatrenie všetci prítomní poslanci berú na vedomie.
k bodu č. 10
Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom návrhu VZN č. 2/2020 o úhradách
za služby poskytované Obcou Drienica. V rozprave navrhla návrhová komisia doplnenie
cenníka, ktorý je prílohou tohto VZN o sadzbu za vývoz biologický rozložiteľného odpadu –
konáre, tráva, lístie takto: dopĺňa sa bod č. 6 prenájom traktora s vlečkou pre zvoz biologicky
rozložiteľného odpadu cena 10,00 Eur za jeden zvoz. V mesiaci marec a október 0,00 Eur
VZN č. 2/2020 s doplnením cenníka v bode č. 6 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 11
Starosta obce predniesol žiadosť Adriána Tkáča s manželkou o odkúpenie obecného
pozemku KN C 1620/136. Poslanci po rozprave súhlasia s odpredaním tohto pozemku.
Navrhujú cenu 15,00 Eur za m². Uvedené berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č. 12
Starosta obce informoval poslancov o zriadení vecného bremena v lokalite Pod Háj
pre VSD a. s. Košice na parcele KN C 1094/9, ktoré sa týka elektrického vedenia. Všetci
prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č. 13
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre
VVS a. s. Košice na parcelách KN C 1138/4 a 1679/32 na vybudovaný vodovod na týchto
parcelách. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č. 14
Starosta obce predložil poslancov návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020, ktorým
navrhuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v sume 38.000,- Eur na
projektové dokumentácie inžinierskych sietí v lokalite novej IBV na dolnom konci obce.
Zároveň vysvetlil podmienky verejného obstarávania. Všetci prítomní poslanci schválili
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na projektové dokumentácie.
k bodu č. 15
Starosta obce informoval poslancov o dokončení výstavby ihriska a amfiteátra za
kultúrnym domom. Je skontrolovaná stavba a po vystavení faktúr za práce bude potrebné
pripraviť všetky doklady na kolaudáciu stavby. Ďalej informoval o doplnení projektu na
rekonštrukciu chaty na Lysej a pokračovaní výstavby chodníkov. Oznámil poslancom, že
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z Úradu podpredsedu vlády obci oznámili zrušenie výzvy, ktorou obec žiadala finančné
prostriedky na vybavenie amfiteátra lavičkami a na program účinkujúcich. Poslancom
vysvetlil spôsob vybratia dodávateľov projektov inžinierskych sietí novej IBV na dolnom
konci. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu.
k bodu č. 16
V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. Maľcovská, s otázkou ako a kedy pripraviť Deň
detí. Starosta jej vysvetlil, že kým trvajú mimoriadne opatrenia nie je možné organizovať
podujatia pre viac ako 100 osôb. Po uvoľnení opatrení bude možné pripraviť pre detí súťaže.
k bodu č. 17
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

..............................

Overovateľ: Miroslav Fech ..................................
V Drienici dňa 2.6.2020
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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