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Z Á P I S N I C A 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici  

konaného dňa 17. júna 2022 

 

 

Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce 

Poslanci:  Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák,  

                 Milan  Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská  

                 Ospravedlnený: Jozef Olejár  

Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková - ospravedlnená 

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 Záverečného účtu obce k 31.12.2021   

5. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

      k 31.12.2020 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022 

11. Odkúpenie podielu na pozemkoch E KN 2686/101, E KN 2688/101, E KN 2689/101 

v katastrálnom území Drienica  

12. Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice   

13. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026  

14. Určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026  

15. Použitie miestneho poplatku za rozvoj 

16. 690 výročie obce 

17. Rôzne – informácie starostu obce 

18. Diskusia  

19. 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 Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Miroslav 

Fech,  za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie 

a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Za predložený návrh programu 

hlasovali všetci prítomní poslanci. K jednotlivým bodom programu poslanci obdŕžali všetky 

písomné podklady.  

k bodu č.3:  
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            Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 

155/2021 cyklotraily – podpora CR a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. DHZO 

o prácu nemá nikto záujem, obec tak nevie naplniť literu zákona. Ostatné uznesenia sú 

splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.        

k bodu č. 4: 

 Návrh záverečného účtu obce schválili všetci prítomní poslanci bez výhrad. Zostatok 

finančných operácií sa použije na tvorbu rezervného fondu obce.  

k bodu č. 5: 

 Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2021 zobrali všetci prítomní poslanci na vedomie. 

k bodu č. 6:  

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2022, 

ktorým a mení výška rozpočtu obce o dotácie pridelené obci. Všetci prítomní poslanci zobrali 

na vedomie toto rozpočtové opatrenie. 

k bodu č. 7 

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022, 

ktorým navrhuje upraviť rozpočet o príjem poplatku za miestny rozvoj, a presun 

v kapitálovom rozpočte z dôvodu nečerpania výdavkov na zberný dvor. Všetci prítomní 

poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

k bodu č. 8: 

 Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022, 

ktorým navrhuje použitie rezervného fondu na výstavbu miestnych komunikácií v novej IBV 

dolný koniec. Všetci prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

k bodu č. 9 

 K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 nemali poslanci žiadne 

dotazy k správe. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie túto správu. 

k bodu č. 10 

 Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 poslanci schválili. 

k bodu č. 11 

 Starosta vysvetlil poslancom návrh na odkúpenie podielov p. Soľárovej, ktoré sú pod 

a okolo komunikácie III. triedy. Obec je na uvedených parcelách vlastníkom a pri príprave 

projektov inžinierskych sietí, konkrétne elektriny je potrebné získať súhlasy vlastníkov. P. 

Soľárová súhlasila s odpredajov svojich podielov za cenu 2,00 Eur za m². Všetci prítomní 

poslanci schválili odkúpenie podielov p. Soľárovej  a to 97,12 m² za cenu 2,00 Eur za m². 

k bodu č. 12 

 Starosta obce informoval poslancov o mailovej komunikácií s p. Haščákom, ktorý 

navrhol predať obci  16 m² z pozemku v jeho vlastníctve za cenu 30,00 Eur za m² za účelom 

vysporiadania miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice. Poslanci po rozprave schválili 

odkúpenie 16 m² za cenu 30,00 Eur za m². 

k bodu č. 13 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie počtu poslancov na volebné 

obdobie 2022-2026 a to 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode. Všetci 

prítomní poslanci schválili počet poslancov 7 v jednom volebnom obvode. 

k bodu č. 14 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie rozsahu funkcie starostu na 

volebné obdobie 2022-2026 a to v rozsahu 100 %. Za túto výšku rozsahu starostu hlasovali 

všetci prítomní poslanci. 

k bodu č. 15 

 V tomto bode starosta obce informoval poslancov o uhradených poplatkoch za rozvoj. 

Podľa VZN obce použitie miestneho poplatku určuje obecné zastupiteľstvo uznesením. 

Vysvetlil poslancom, že zadal objednávku na verejné obstarávanie miestnej komunikácie 
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v novej výstavbe IBV dolný koniec. Obec všetky voľné financie sústredí do tejto výstavby, 

tak aby na budúci rok mohla VSD začať budovať inžinierske siete – rozvody elektriny. Všetci 

prítomní poslanci schválili použitie miestneho poplatku za rozvoj, ktorý obec vyberie v roku 

2022 na výstavbu miestnej komunikácie v novej lokalite IBV. 

k bodu č. 16 

 Starosta obce informoval poslancov o príprave knihy pri príležitosti 690 výročia obce. 

Má obstaranú dodávku tlače, dodá podklady spolu zo slovníkom. Deň obce sa uskutoční 

27.8.2022 a je naplánované športové dopoludnie na multifunkčnom ihrisku na dolnom konci, 

popoludní kultúrny program s vystúpeniami v amfiteátri, program pre deti a večerná tanečná 

zábava. Občerstvenie pre občanov bude zabezpečené dodávateľsky. Poslanci zobrali na 

vedomie informácie starostu obce. 

k bodu č. 17 

 Starosta obce informoval poslancov o upozornení katastrálneho odboru Okresného 

úradu v Sabinove o uzneseniach, ktoré obec prikladá ako súčasť schvaľovaných prevodov, 

kde žiada podrobne uvádzať jednotlivé parcely a podiely. Z tohto dôvodu predkladá 

poslancom návrh na uznesenie, ktoré sa týka prevodu podielov od vlastníkov pod futbalovým 

ihriskom, ktorí súhlasili s odpredajom. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie podielov 

na parcelách E KN 701/101, 701/3, 705/103 a 705/4. Ďalej starosta informoval poslancov 

o pripravenom stavebnom povolení na miestne komunikácie v novej lokalite IBV. Po 

výsledku verejného obstarávania začne obec s prácami na príprave koridorov, tak aby na 

budúci rok mohla VSD začať budovať inžinierske siete – elektrinu. Obec má hotové projekty 

na vodovod, kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu, ešte je potrebné vykonať nové územné 

konanie, na napojenie na existujúci vodovod v časti od vodojemu. Poďakoval za prípravu 

a priebeh osláv Dňa detí. Ešte informoval poslancov o kontrole výsledku verejného 

obstarávania na dodávku prác spojených s obnovou verejného priestranstva pred obecným 

úradom. 

k bodu č. 18 

 V diskusií vystúpila poslankyňa Maľcovská, ktorá informovala o príprave programu 

pre detí – Šomská špacírka – čarovný les, ktorý sa uskutoční 3.7.2022, poprosila poslancov 

o pomoc pri zabezpečení sponzorov, aby mohla kúpiť ceny do súťaží. Poslanec Javorský sa 

dotazoval o napojení rozšírenia osvetlenia pri kostole. Starosta zabezpečí odbornú osobu, 

ktorá to vykoná. 

K bodu č. 19 

            Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

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

 

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

 

 

V Drienici dňa  22.6.2022 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

                                                                                                               starosta obce  


