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Z Á P I S N I C A 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 22. apríla 2021 

 

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. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

6. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

11. Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, 

s.r.o., Medzany 46 

12. Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. 

Košice na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie  

13. Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá  

14. Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce 

15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

16. Rôzne – informácie starostu obce: 

- prevádzkovanie chaty na Lysej 

- výrub líp na cintoríne 

- oprava traktora 

- ukončenie 3. etapy výstavby chodníka 

- voľné pracovné miesto v kancelárii OcÚ 

17. Diskusia 

18. 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 Jozef Kunák, Ing. Peter Javorský, Miroslav Fech,  

za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie a overovateľa 

zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Program  zasadnutia schválili všetci prítomní 

poslanci.  
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k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20/2019 je 

splnené a p. Feňušovi Marcelovi, bytom Prešov bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy a zmluvy 

o zriadení vecného bremena.  

Uznesenie č. 125, 133, 134, 135, 138 a 139 splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie 

starostu obce.        

k bodu č. 4: 

            Starosta obce predložil na rokovanie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

za 2. polrok 2020. Poslanci obdŕžali všetky materiály k jednotlivým bodom rokovania e-

mailom. V diskusií k tomuto bodu programu nevystúpil žiadny poslanec. Správu zobrali 

všetci prítomní na vedomie jednohlasne. 

k bodu č. 5: 

 Starosta obce predložil na rokovanie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2020, ktorú všetci poslanci zobrali na vedomie.  

k bodu č. 6:  

  Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2020. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

k bodu č. 7 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2020. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

k bodu č. 8: 

            Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

k bodu č. 9 

 Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021. Všetci 

prítomní poslanci ho zobrali na vedomie 

k bodu č. 10 

 Starosta obce predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a prečítal 

dôvodovú správu, v ktorej navrhuje úpravu v kapitálovej časti výdavkového rozpočtu 

presunom 6.000,00 Eur z rozpočtovej položky zberného dvora na položku výstavba 

chodníkov na vybudovanie prechodov pre chodcov. Otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu. V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.  Všetci prítomní poslanci schválili toto 

rozpočtové opatrenie. 

k bodu č. 11 

            Starosta obce predložil žiadosť o prenájom časti obecného pozemku od Reštaurácie 

Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., Medzany 46 na umiestnenie Regiomatu a otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. Po rozprave poslanci schválili prenájom časti obecného pozemku vo výmere 

6m² na určitú dobu do 31.12.2026 s tým, že do 31.12.2021 je prenájom bezodplatne a od 

1.1.2022 do 31.12.2026 je prenájom 100,00 Eur/rok. Hlasovanie. Za 6, proti 0, zdržal sa 1 

Poslanci poverili starostu obce písomné odpovedať na žiadosť. 

k bodu č. 12 

 Starosta obce predložil na rokovanie návrh zmluvy o postúpení práv a povinností medzi 

Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice na časť stavby Drienica, Gacky – rozšírenie vodovodu B1 

a kanalizácie STOKA Ca1 v rozsahu Dodávka a Montáž materiálu, podľa ktorej obec zabezpečí 

zemné výkopové práce a dodávku a montáž materiálu zabezpečí VVS, a. s. Košice. Zároveň je 

potrebné schváliť vecné bremeno na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu 

vodovodu a kanalizácie v prospech VVS, a. s. Košice. Po rozprave poslanci jednohlasne 

schválili predložený návrh zmluvy. 
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k bodu č. 13 

            Starosta obce informoval poslancov o skončení prác na sedačkovej lanovke a o jej 

oficiálnom otvorení  v sobotu 24.4.2021. Ďalej informoval o výstavbe cyklotrailov 

dobrovoľníkmi, medzi ktorými sú aj občania Drienice, čo prispeje k rozvoju letnej turistiky. 

Zároveň predniesol požiadavku dobrovoľníkov o spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov 

v lokalite Lysa po podaní žiadosti o finančnú podporu. Vyjadrenia jednotlivých poslancov:  

Ing. P. Javorský namietal investovanie do súkromnej sféry,  M. Malcovský a M. Mačišák 

podporili financovanie a navrhoval príspevok 1.000,00 Eur, Mgr. M. Maľcovská navrhla 

prispieť z položky rozpočtu určenej na športové činností a k tomu sa pripojili aj ostatní 

poslanci. Položku čerpania z rozpočtu obce a spôsob určí starosta obce po podaní oficiálnej 

žiadosti organizácie.  Starosta  dal hlasovať za príspevok vo výške 1.000,00 Eur na 

spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá po podaní žiadosti o finančnú podporu. 

Hlasovanie prebehlo takto: za 5, proti 0, zdržali sa 2 

k bodu č. 14 

 Starosta obce informoval poslancov o termíne skončenia volebného obdobia hlavného 

kontrolóra obce dňa 7.9.2021 a podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 

určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra a vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra 

s dostatočným časovým predstihom. Predložil poslancom návrh na dĺžku pracovného času 

hlavného kontrolóra 4 hodiny týždenne, čo je pracovný úväzok 10,66 %. Poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. 

k bodu č. 15 

 Starosta obce otvoril diskusiu k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra. Poslancom bol  

zaslaný e-mailom návrh na vyhlásenie voľby dňa 3.9.2021 spolu s požiadavkami, ktoré musí 

spĺňať kandidát na túto funkciu. V návrhu boli zapracované aj náležitosti písomnej prihlášky, 

termín na odovzdanie prihlášky dňa 20.8.2021, spôsob vykonania voľby verejným 

hlasovaním poslancov a ďalšie podmienky voľby medzi ktoré patrí aj dĺžka vystúpenia 

kandidátov pred poslancami v rozsahu maximálne 5 minút. Po rozprave všetci poslanci 

schválili „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce“.   

Starosta obce v tejto súvislosti navrhol poslancom schváliť odmenu Ing. Márii Galeštokovej 

za doterajšiu činnosť hlavného kontrolóra. Poslanci po rozprave jednohlasne schválili 

mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 

23.4.2021 do skončenia volebného obdobia, t. j. do 7.9.2021.  

k bodu č. 16 

            Starosta obce navrhol poslancom riešiť prevádzku chaty na Lysej, chátrajúci obecný 

majetok. Navrhuje jej opravu, resp. navrhol aj opravu formu dlhodobého prenájmu chaty. Po 

rozprave sa poslanci dohodli na obhliadke chaty a potom určia ďalší postup. Ďalej starosta 

obce informoval poslancov o postupe prác pri príprave územného konania na prístupovú cestu 

k IBV na začiatku obce. Informoval aj o ukončenom výrube líp na cintoríne, o pripravovanej 

oprave traktora a o ukončení 3. etapy výstavby chodníkov. Starosta obce informoval 

poslancov o príprave výberového konania na pracovné miesto v kancelárii OcÚ. Informoval 

o problémoch so zberom, no najmä likvidáciou konárov ako bio odpadu podľa súčasného 

stavu. Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie. 
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k bodu č. 17 

 V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. M. Maľcovská s návrhom usporiadať Deň detí 

formou vystúpenia bábkového divadla dňa 6.6.2021 v priestoroch amfiteátra pre menšie deti 

so začiatkom o 15.00 hod. a pre staršie detí flórbalový alebo futbalový turnaj ak to  

pandemická situácia dovolí. Zároveň žiadala informáciu v akom štádiu je spracovanie 

Dodatku č. 3 UPN obce Drienica v časti Diel. Starosta reagoval: čakáme na posledné 

vyjadrenie od organizácie VVS a.s.,. Potom požiadame OÚ Prešov odbor výstavby a bytovej 

politiky o vydanie súhlasu podľa §25 stavebného zákona a následne ho budeme schvaľovať v 

zastupiteľstve.  Poslanec M. Malcovský navrhol v obci zber kartónových obalov formou 

kontajnerov. Starosta reagoval: zistí podmienky pre zber.  

 

k bodu č. 18 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

Overovateľ:  Mgr. Michaela Maľcovská    ............................................. 

 

 

V Drienici dňa  28.04.2021 

 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


