ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 11. marca 2016
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár,
Miroslav Palenčár, Dušan Šimko,
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Milan Malcovský
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
5.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
6.
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu
7.
Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC
1119/1 (Mikuláš Lukáč)
8.
Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obcí
9.
Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
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, Miroslav Palenčár a Pavol Olejár,
za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
schválili všetci prítomní poslanci. Navrhol do bodu programu k č. 8 doplniť text: a rozpočtové
opatrenie č.2. Program so schváleným doplneným textom schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3:
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení. Nesplnené
uznesenie č. 66/2015- rokovanie s vlastníkmi pozemkov pod cestou na Lysú, 67/2015 –
rokovanie s Coop Jednota ešte prebieha, 389/2014 – výstavba lavičiek cez potok plnené
priebežne.
k bodu č. 4
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 predniesla Ing.
Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto
správu.
k bodu č. 5
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Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2016. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016
k bodu č. 6
Starosta obce predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce na financovanie kapitálových aktivít a to spolufinancovanie projektov, obstaranie
projektovej dokumentácie, pozemkov a obstaranie lavičky v celkovej výške 46.000,- Eur. Za
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 7
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní geometrického plánu na vyčlenenie
nových hraníc miestnej komunikácie – pozemku parcelné číslo KNC 1119/1. Jedná sa
o spornú hranicu s pozemkom vo vlastníctve Mikuláša Lukáča. Po konzultáciách s právnikom
informoval poslancov o ďalšom postupe a krokoch, ktoré budú nasledovať ak obecné
zastupiteľstvo rozhodne využiť služby právnika. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva
schvaľujú postúpenie riešenie vysporiadania hraníc miestnej komunikácie KNC 1119/1
právnou cestou.
k bodu č. 8
Starosta obce informoval o postupe riešenia vysporiadania vlastníctva miestnych
komunikácií na ulici Markoveň. Zatiaľ sa nevyjadrili k ponuke na odkúpenie pozemkov všetci
vlastníci. Dal vypracovať cenové kalkulácie na opravu miestnych komunikácií a to ulici
Markoveň a ku kostolu. V súvislosti s financovaním opráv navrhol rozpočtové opatrenie č.
2/2016, ktorým sa navyšujú celkové príjmy a výdavky o sumu 14.593,- Eur, ktoré budú
použité na opravu miestnych komunikácií. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválili všetci
prítomní poslanci. Na zabezpečenie dodávateľa na opravu miestnych komunikácií obec
vyhlási verejné obstarávanie.
k bodu č. 9
Starosta obce informoval poslancov o povinnosti obce aktualizovať územný plán obce.
Pripomienky niektorých občanov sú zaevidované v podateľni obecného úradu. Po rozprave
všetci poslanci poverili starostu obce začať práce na aktualizácií územného plánu obce.
k bodu č. 10
Starosta obce informoval poslancov o zastavení postupu vysporiadania vlastníctva
miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov.
Za účelom jednoduchých pozemkových úprav v dolnej časti obce na individuálnu výstavbu
bola podaná žiadosť stavebnej komisie na Okresný úrad, pozemkový odbor. Ďalšie postupy
zabezpečí Okresný úrad v spolupráci s obcou a s vlastníkmi jednotlivých parciel.
K plánovanému zbernému dvoru v lokalite Stročinec je potrebné zabezpečiť elektrickú
prípojku od transformátora pri cintoríne. Plán na jej umiestnenie je vypracovaný, bude
rokovať s VSE. Navrhol poslancom, aby určili termín na usporiadanie Dňa obce. Poslanci
určili deň 9.7.2016. Ďalej starosta obce požiadal poslancov o súhlas na používanie
súkromného motorového vozidla na služobné cesty na území SR. Za udelenie súhlasu
hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 11
V diskusií vystúpil Pavol Olejár, ktorý žiadal starostu obce o vysvetlenie, prečo je
počas školských prázdnin uzatvorená prevádzka Materskej školy. Starosta vysvetlil
prítomným podmienky prevádzky MŠ. Miroslav Palenčár opakovane požadoval vypratanie
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priestorov za kultúrnym domom za účelom umiestnenia ihriska. V diskusií ďalej vystúpili aj
ostatní poslanci k označeniu budovy nápisom Kultúrny dom. Starosta obce zistí nové cenové
ponuky.
K bodu č. 12
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali
poslanci na vedomie.
k bodu č. 13
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Bc. Elena Boguská
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

...............................

................................

V Drienici 17. marca 2016
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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