ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 5. mája 2017
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Miroslav Palenčár, Dušan
Šimko,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga - ospravedlnení
Návrh programu:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
3.
Kontrola uznesení
4.
Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016
5.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
6.
Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016
7.
Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku
8.
Žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemkov
9.
Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 Palenčár, Jozef Kunák, Štefan Beňadik za
overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 3
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Cesta na Markoveň – odkúpená
od Márie Jurkovej a Leonarda Škovrana s manželkou. Nájom cesty na Lysú – prebieha
rokovanie s Lesmi SR š. p. Prešov. Uskutočnená obhliadka pozemku, ktorý chce odkúpiť p.
Jasenský.
k bodu č. 4
Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu Obce Drienica za rok
2016. Stanovisko k záverečnému účtu preniesla Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
obce, starosta prečítal správu audítora o uskutočnenom audite za rok 2016. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu
za rok 2016, správu audítora za rok 2016. Všetci prítomní poslanci schválili záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 46.203,62 Eur.
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k bodu č. 5
Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017, ktorým sa navyšujú
príjmy a výdavky obce o dotáciu na prenesený výkon štátnej správy. Poslanci zobrali na
vedomie toto opatrenie.
k bodu č. 6
Starosta obce predniesol správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. Na návrh
inventarizačnej komisie poslanci rozhodli o vyradení majetku v bývalej Cirkevnej základnej
škole.
k bodu č. 7
Starosta obce prečítal žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie
pozemku parcelné číslo KN C 741 o výmere 455 m² zastavané plochy a nádvoria. Uvedená
parcela je súčasťou farského dvora. Po rozprave poslanci rozhodli rokovať so správcom
farnosti o možnosti zámeny pozemkov. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce
a poslancov Beňadika a Šimka rokovať o možnosti zámeny.
k bodu č. 8
Starosta obce prečítal žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov, ktorým žiada o stanovisko
obce ku kúpe pozemku pod budovou Jednoty a priľahlého pozemku na výstavbu bytov a
infraštruktúry. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť a poveruje starostu obce
rokovať s Investa BM o budúcom využití budovy.
k bodu č. 9
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o prácach na ihrisku na kultúrnym
domom. Z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné uskutočniť ďalšie práce. Po dohode
s vlastníkmi rodinného domu súpisné číslo 174 bude rozšírený obecný chodník pred ich
domom. Na rozšírenie miestnej komunikácie v hornej časti obce okolo súpisného čísla 111 je
pripravené zameranie, ktoré bolo zaslané vlastníkovi na vyjadrenie. Návrh zmluvy na zámenu
pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom bol zaslaný p. Lukáčovi. Starosta
obce zaslal
Prešovskému samosprávnemu kraju žiadosť o dotáciu na osvetlenie
multifunkčného ihriska. Na výstavbu zberného dvora bola podaná žiadosť o stavebné
povolenie. Po rokovaní so správou ciest PSK bola napísaná žiadosť na doplnenie zvodidiel
okolo štátnej cesty v obci. Komisia zástupcov vlastníkov pozemkov sa stretla so
spracovateľom a zástupcom Okresného úradu v Prešove a v teréne sa uskutočnila obhliadka
pozemkov v rámci jednoduchých pozemkových úprav. Obci bola doručená pozvánka z gminy
Wisniew z Poľska v dňoch 1.7.- 4.7.2017. Obci získala dotáciu na spracovanie územného
plánu obce. Po ukončení súťaže na výber dodávateľa na opravu miestnych komunikácií je
pripravená zmluva na podpis s firmou CBR s.r.o. Sabinov. Po obhliadke pozemku, ktorý
žiada p. Jasenský odkúpiť starosta informoval poslancov, že s ním hovoril Alexander
Maľcovský, o tom, že uvedené stavby a pozemok dlhodobo užívali jeho rodičia. Na užívaní
pozemku ďalej trvá. Na uvedenom pozemku je aj priekopa na odvod dažďovej vody. Poslanci
zobrali na vedomie tieto informácie a poverili starostu obce písomne oznámiť túto
skutočnosť p. Jasenskému a žiadať od neho vysvetlenie z akého dôvodu má záujem o jeho
odkúpenie.
k bodu č. 10
V diskusií vystúpil poslanec Palenčár, ktorý sa informoval o ďalších prácach na
výstavbe športového areálu za budovou kultúrneho domu. Starosta obce odpovedal, že plocha
bude vysýpaná kameňom, povalcovaná a nanesie sa povrchová vrstva, tak, aby sa na ňu mohli
v zime pripevniť mantinely na klzisko. Doba realizácie bude závisieť od finančných možností
obce.
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k bodu č. 11
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Obecné zastupiteľstvo
berie uznesenie na vedomie.
k bodu č. 12
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bc. Elena Boguská

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

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko

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

V Drienici 9.mája 2017

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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