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Z Á P I S N I C A 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 11. septembra 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: ospravedlnený 

                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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020 

      5.  Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

6.  Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

7.   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 308, LV 520  

8.   Zámer predaja obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105  

9.   Prerokovanie návrhu MF SR o poskytnutí návratnej finančnej pomoci pre obce 

10. Žiadosť o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky    

      v lokalite „Zadky- Diel“ 

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 Onofrejovu, referentku obce. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Milan Malcovský, Ing. Peter 

Javorský,  za overovateľa zápisnice Jozef Olejár.  Členov návrhovej komisie a overovateľa 

zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce navrhol doplniť program o ďalší 

bod Rozpočtové opatrenie č. 7/2020. Program  zasadnutia s doplnením nového bodu 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 Marcel, bytom Prešov ešte nevybudoval priepust.  Poslanci zobrali na vedomie 

informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

            Starosta obce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II 

polrok 2020, ktorý všetci prítomní poslanci schválili. 

k bodu č. 5: 

Dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5 predniesol starosta obce a poslanci 

ho zobrali na vedomie. 
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k bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie č. 6 predniesol starosta obce a poslanci ho zobrali na 

vedomie. 

             

k bodu č. 7 

            Starosta obce predniesol na prerokovanie žiadosť p. Ivana Maľcovského a manželky 

Dariny, bytom Drienica o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo KN C 308, LV 520, 

ktorý bol prístupovou cestou k obývaným rodinným domom. V rozprave všetci prítomní  

poslanci rozhodli o odložení predaja pozemku až do času vydania právoplatného stavebného 

povolenia na výstavbu inžinierskych sietí a ciest na obecných pozemkoch v tejto časti obce. 

Starostovi obce poslanci ukladajú v tom zmysle zaslať žiadateľom písomnú odpoveď.   

k bodu č. 8: 

 Starosta obce informoval poslancov o súhlase p. Adriána Tkáča s manželkou Janou, 

bytom Prešov s cenou 15,00 Eur/m²  za odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo KN C 

1620/136, ostatná plocha o výmere 138 m², LV 1105, ktorých žiadosť bola prerokovaná na 

predchádzajúcom zasadnutí. Všetci prítomní poslanci po rozprave schválili Zámer Obce 

Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Cena nehnuteľností 15,00 Eur/m². Za dôvody hodné osobitného zreteľa v tomto 

prípade obec považuje skutočnosť, že obecný pozemok je v susedstve pozemku parcelné číslo 

KN C 1644/1, ktorého vlastníkom je kupujúci, dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok. 

k bodu č. 9 

 Starosta obce predložil na prerokovanie návrh MF SR k poskytnutiu návratnej finančnej 

výpomoci (pôžičky) Obci Drienica na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v maximálnej výške 13.336,00 Eur. Žiadosť je potrebné predložiť do 31.10.2020 

a peňažné prostriedky je možné použiť do 31.12.2020 na účel financovania výkonu 

samosprávnych pôsobnosti nehospodárskeho charakteru. Pôžička je splatná v štyroch ročných 

splátkach  od roku 2024. Starosta obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k schváleniu návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Drienica, ktoré  poslanci zobrali na 

vedomie. Po rozprave všetci prítomní poslanci schválili poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci v plnej výške 13.336,00 Eur. 

k bodu č. 10 

            Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Petra Novického, bytom Drienica 

o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky-

Diel“. Po rozprave všetci prítomní poslanci zobrali žiadosť na vedomie. Starostovi obce 

ukladajú písomne odpovedať na žiadosť v tom zmysle, že žiadateľ predloží obci výšku 

nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie zriadenia elektrickej siete a elektrickej prípojky a tiež kalkulačný list od VSD, a. s. 

Košice, aby obec mohla rozhodnúť o ďalšom postupe. 

k bodu č. 11 

            Starosta obce informoval poslancov o návrhu na vyhotovenie novej tabule pri vstupe 

do obce do konca roka 2020 podľa finančných možností.  Ďalej informoval o zrušení 

usporiadania hromadných  kultúrnych a športových podujatí do odvolania vzhľadom na  

situáciu spôsobenú pandémiou. Informoval o pripravovanej kolaudácii chodníka na začiatku 

obce bez osvetlenia. Osvetlenie plánuje uskutočniť vo vlastnej réžii z vlastných finančných 

prostriedkov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce. 

k bodu č. 12 

Dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7 predniesol starosta obce a všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie. 
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k bodu č. 13 

 V diskusií starosta obce informoval poslancov o pracovných stretnutiach na VÚC 

Prešov o tvorení spoločnej stratégie PSK a o prioritách pre Región Šariš, okres Sabinov, obec 

Drienicu. Požiadal poslancov na podávanie návrhov budúcich projektových zámerov obce na 

nasledujúcich 10 rokov v termíne do 16.9.2020. 

 

 

k bodu č. 14 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Zapísala: Anna Onofrejová    ................................ 

 

 

Overovateľ:  Jozef Olejár      ................................. 

 

 

V Drienici dňa  17.9.2020 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


