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Z Á P I S N I C A 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 10. decembra 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: Bc. Elena Boguská 

 

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 rozpočtu na roky 2022-2024 

5. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 

6. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školskej jedálne  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2022 

8. Rozpočtové opatrenie č.9/2021 

9. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

10. Dobrovoľný hasičský zbor obce 

11. Rôzne – informácie starostu obce 

12. Diskusia 

13. Z á v e r  

 

Priebeh zasadnutia: 

k bodu č.1:  

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných 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 Mačšák Mgr. Michaela Maľcovská, Ing. 

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

a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce navrhol doplniť 

program rokovania o bod č. 11.  Predaj majetku VVS a o bod č. 12. Financovanie CVČ na 

území iných obcí. Všetci prítomní poslanci hlasovali za doplnenie programu rokovania o nové 

body a posunutie číslovania.   

k bodu č.3:  

            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 

155/2021 cyklotraily- nepožiadané o dotáciu a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. 

Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu rozpočtu, vyhodnotenie 

pripomienok, všetky materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil 

žiadny poslanec. Za schválenie rozpočtu na rok 2022 hlasovali všetci prítomní poslanci, 

rozpočet na roky 2023-2024 zobrali na vedomie. 
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k bodu č. 5: 

 Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2021, všetky 

materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Na 

VZN č. 2/2021 sa uzniesli všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 6:  

 Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2021, všetky 

materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Na 

VZN č. 3/2021 sa uzniesli všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 7 

 Starosta obce predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 

polrok 2022. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Za schválenie plánu hlasovali všetci 

prítomní poslanci. 

k bodu č. 8: 

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2021. 

Vysvetlil dôvody jeho predloženia. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Za schválenie 

tohto opatrenia hlasovali všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 9 

  Starosta obce informoval poslancov o vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. V rozprave nevystúpil žiadny 

poslanec. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie tento príkaz.  

k bodu č. 10 

 Starosta obce informoval poslancov o dlhodobej nečinnosti dobrovoľného hasičského 

zboru v obci. DHZ v obci má mať 10 členov, ktorí by mali pomáhať pri udalostiach 

ohrozujúcich životy a majetok občanov v obci. V našej obci je nefunkčný DHZ. Starosta 

oslovil susedné obce, či ich DHZ by neboli ochotné vykonávať činnosť v našej obci. 

Odpoveď bola, že nemajú záujem. Je potrebné nájsť zodpovednú osobu, ktorá si zoberie na 

starosť túto činnosť. Po rozprave k tomuto bodu poslanci navrhujú osloviť niektorých 

občanov a zistiť, či by nemali záujem o túto činnosť.  

k bodu č. 11 

 Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom zámere na predaj majetku pre VVS 

a. s. Košice. Jedná sa o časť kanalizácie v lokalite Gacky, ktorá bola dokončená v r. 2016, 

financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu a združených z VVS a.s. Košice. Obec 

nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na prevádzkovanie kanalizácie 

a z tohto dôvodu predáva majetok VVS a.s. Košice za 1,00 Eur z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa §9 a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za 

predaj hlasovali všetci prítomní poslanci.  

k bodu č. 12 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach zasielaných obcí z viacerých obcí 

a miest s požiadavkou na financovanie Centier voľného času. Obec má prijaté VZN, na 

základe ktorého uhradí rodičom detí v CVČ na základe predložených dokladov o úhrade 

finančný príspevok a žiadateľom túto informáciu zasiela. Po rozprave poslanci nesúhlasili 

schváliť navrhované uznesenie v tomto znení. Navrhli tento bod preložiť na nasledujúce 

zastupiteľstvo, je potrebné bližšie špecifikovať podmienky poskytovania finančných 

prostriedkov pre CVČ v iných obciach a miest. 

k bodu č. 13 

  V tomto bode starosta informoval poslancov, že miestny poplatok za rozvoj nie je 

možné použiť na splácanie úveru. Poďakoval kultúrnej komisií za uskutočnenie Mikuláša pre 

detí v obci. Informoval poslancov o počte napojených domácnosti na kanalizáciu a tiež 

o vykonaných prácach na oprave miestnych komunikácií.  
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k bodu č. 14 

 V diskusií vystúpil poslanec Javorský, ktorý sa dotazoval o možnosti vytlačenia 

Šomského slovníka č. 2, ktorí pripravili občania obce. Starosta odpovedal, že to bude možné, 

tento slovník môže byť pripravený na oslavy výročia obce.  Ďalej sa poslanec Javorský 

dotazoval o dotáciu na cyklotraily. Starosta obce ho informoval, že zatiaľ nie je založené 

občianske zduženie, ktoré malo žiadať dotáciu. Poslanec Kunák informoval, že rada školy sa 

nerokovala o novom detskom ihrisku v areáli materskej školy. Starosta zistí možnosti získania 

dotácie na nové ihrisko v materskej škole. Poslanec Olejár sa dotazoval na vyčistenie 

miestneho potoka na dolnom konci. Starosta mu odpovedal, že cenové ponuky na vyčistenie 

sú veľmi vysoké a obec nemá toľko finančných prostriedkov na jeho vyčistenie. Obec bude 

potrebovať finančné prostriedky na výstavbu ciest v novej IBV dolný koniec.  

 k bodu č. 15 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Zapísala:  Bc. Elena Boguská   ................................ 

 

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

 

 

V Drienici dňa  16.12.2021 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


