
Z Á P I S N I C A
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 11. marca 2022

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci:  Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, 
                 Milan  Malcovský, Jozef Olejár 
                 Ospravedlnená: Mgr. Michaela Maľcovská 
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. Financovanie nákladov na CVČ na území iných obcí
5. Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice  
6. Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku
7. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice
8. Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou  Drienica a VVS a. s. Košice
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
10. Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie
11. Plán zasadnutí OcZ na rok 2022
12. 690 výročie obce
13. Rôzne – informácie starostu obce: príprava projektu cyklotrás, obslužného 

mobiliáru, požičovne bicyklov
14. Diskusia
15. 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 Miroslav Fech, Jozef Kunár, Marek Mačišák, za
overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
schválili všetci prítomní poslanci. 
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.
O členstvo v DHZ nie je záujem zo strany oslovených občanov.Ostatné uznesenia sú splnené.
Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.       
k bodu č. 4:

Starosta  obce  informoval  poslancov  o možnosti  rozšírenia  miestnej  účelovej
komunikácie  v lokalite  Kapustnice.  Vysvetlil  poslancom  možnosti  rozšírenia  tejto
komunikácie.  Na  rokovaní  bol  prítomný  p.  Haščák,  vlastník  pozemku,  ktorý  nadobudol
pozemok  a zistil,  že  časť  z pozemku  zasahuje  do  miestnej  komunikácie.  Obecné
zastupiteľstvo požiadal o slovo, ktoré mu bolo udelené.  Vysvetlil,  že po kúpe pozemku si
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museli  riešiť  prístup k pozemku súdnou cestou,  pozemok nemal prístup a kúpou ďalšieho
susedného pozemku má zabezpečený prístup a zistil tiež, že obecná komunikácia zasahuje do
jeho pozemku.  Obci navrhuje predaj za 8 100,00 Eur za  16 m² a vysvetlil prečo má pozemok
pre  neho  takú  hodnotu.  Navrhol  ešte  variant  a to  zámenu  za  iný  pozemok  vhodný  na
parkovanie osobných motorových vozidiel. Na rokovanie sa dostavil poslanec Jozef Olejár.
Poslanec  Javorský sa  dotazoval  koľko parkovacích  miest  potrebuje.  Odpoveď bola  10-15
miest. Starosta vysvetlil, že pozemky na parkovanie sú v rekreačnej oblasti verejne prístupné,
obec  bude  hľadať  vhodné  riešenie,  navrhuje  stretnutie  vlastníka  a poslancov  v teréne  na
obhliadku. Všetci prítomní súhlasili so stretnutím po 26.3.2022. 

k bodu č. 5:
Starosta obce vysvetlil  poslancom podmienky financovania výstavby cyklochodníka

spolu s Mestom Sabinov. Je podpísaná zmluva o nájme pozemku vo vlastníctve obce a obec
má  vo  vlastníctve  časť  cyklochodníka.  Všetci  prítomní  poslanci  jednohlasne  neschválili
predaj pozemku.
k bodu č. 6: 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS
a.s. Košice. Predložený návrh novej zmluvy je z dôvodu rozšírenia vodovodu a kanalizácie
v lokalite  Gacky.  Vecným  bremenom  sa  zriaďuje  ťarcha  v katastri  nehnuteľnosti.  Za
schválenie zmluvy hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 7

K predloženej zmluve o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS
a.s.  Košice  starosta  vysvetlil,  že  z dôvodu  predaja  časti  kanalizácie  je  potrebné  zmeniť
podmienky správy majetku. Za schválenie zmluvy o výkone správy majetku hlasovali všetci
prítomní poslanci.
k bodu č. 8:

Starosta  obce  predniesol  dôvodovú  správu  k rozpočtovému  opatreniu  č.  1/2022.
Rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci. 
k bodu č. 9

Starosta  obce  informoval  poslancov  o vzniknutej  situácií  s utečencami  z Ukrajiny
o možnosti ubytovania v obci a o hlásení ubytovaných obcí.  Uskutočnilo sa viacero stretnutí
ohľadom pomoci. Informácie obci prichádzajú postupne. Aktivizujú sa štátne orgány a orgány
samosprávy. Mesto Lipany vyhlásilo finančnú zbierku na pomoc ich partnerskému mestu,
ktoré  potrebuje  hlavne  zdravotnícky  materiál.  Na  účet  Mesta  Lipany  je  možne  finančne
prispievať.  Starosta zisťoval, či naše partnerské mesto na Ukrajine Perečín potrebuje pomoc. 
Keďže obec nedokáže odhadnúť počet ubytovaných utečencov v zariadeniach na území obce
VZN o miestnom poplatku za ubytovanie obec nebude meniť.  Poslanci zobrali na vedomie
informácie k tomuto bodu rokovania. 
k bodu č. 10

Starosta obce informoval poslancov o Pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2022. Poslanci zobrali na vedomie tento plán.
k bodu č. 11

V roku 2022 si naša obec pripomína 690 výročie prvej písomnej zmienky. Po rozprave
k tomuto  bodu  je  navrhnutý  termín  uskutočnenia  oslavy  formou  športového  a kultúrneho
podujatia dňa 27.8.2022 pri amfiteátri,  p. Sedlák môže pripraviť výstavu gramofónov. Pre
občanov  obce  je  možné  pripraviť  fotoknihu  s fotografiami  z obce  a šomským slovníkom.
Poslanci súhlasili s prípravou knihy. 
k bodu č. 12

Poslanci obdŕžali stanovisko k financovaniu CVČ na území iných obcí. Po rozprave
poslanci schváli zrušenie uznesenia č. 207/2021 a rozhodli nefinancovať CVČ na území iných
obcí. 
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k bodu č. 13
Starosta obce informoval poslancov o podpísanej zmluve na výstavbu zberného dvora

s firmou Unistav,  o podpísanej  zmluve na dodávku techniky k zbernému dvoru. Obci bola
schválená dotácia na obnovu verejného priestranstva pred obecným úradom. Starosta podal
žiadosť na VÚC Prešov na obnovu sedadiel na multifunkčnom ihrisku na dolnom konci. Bude
potrebné zabezpečiť aj náter tribúny. V rámci výstavby IBV dolný koniec je podaná žiadosť
o stavebné  povolenie  na  miestne  komunikácie,  pripraví  žiadosť  o stavebné  povolenie  na
výstavbu  NN  sietí  v tejto  lokalite.  Informoval  poslancov  o možnosti  získať  dotáciu  na
obslužný mobiliár, na cyklotrasy a požičovňu bicyklov. Informácie starostu zobrali poslanci
na vedomie. 
k bodu č. 14

Poslanec J. Olejár sa dotazoval na odpustenie poplatku za rozvoj, prípadne splátky.
Starosta  mu  odpovedal,  že  takáto  možnosť  nie  je.  Poplatok  sa  platí  pri  právoplatnom
stavebnom  povolení  a obec  počíta  s finančnými  prostriedkami  na  rozvoj  obce.  Poslanec
Javorský sa dotazoval  na piliere,  ktoré  sú v Dome smútku.  Starosta  mu odpovedal,  že  je
potrebný posudok statika. Zo statikom sa stretne kvôli dokončeniu chodníka v úseku od s. č.
135 -137 etapa č. 1 a ten má navrhnúť možnosti dokončenia výstavby. 
k bodu č. 15
            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

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

Overovateľ:  Milan Malcovský  ...................................

V Drienici dňa  16.3.2022

Ing. Igor  B i r č á k
                                                                                                               starosta obce 
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