
U Z N E S E N I E 

z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 18. novembra  2013 o 19.00 hod. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

 

A. Schvaľuje: 

274.  Návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Kunák, Štefan Petrek,  Jozef Olejár 

         zapisovateľa: Miroslav Fech 

         overovateľa zápisnice: Pavol Olejár 

275.  Program zasadnutia  

276.  Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. 

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

         parcelné číslo KNC 1473/42 zastavaná plocha o výmere 149 m2,  LV 520 v podiele 

         1/1 vo vlastníctve Obce Drienica za cenu 500,- eur pre Ľudmilu Kmecovú, bytom  

         Hlavná 21, 082 16 Záhradné. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok sa nachádza 

         medzi pozemkami, ktoré sú v jej vlastníctve. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

         uhradí kupujúci. 

         Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6, za predaj:6 

277.  Zámer prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa  podľa zákona č. 138/1991 Zb. 

         o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  § 9a, ods. 8 písm. e): pozemok parcelné číslo  

         KNE 5/2 ostatné plochy, LV č. 1832 v podiele 228/2160 vo vlastníctve Obce Drienica,  

         katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza  pod stavbou a okolo stavby rodinného domu, 

         vo vlastníctve žiadateľov  o odkúpenie. 

         Hlasovanie: počet poslancov 7,  prítomní 6, za predaj 6 

278.  Zámer predaja pozemkov parcelné číslo KNC 976 zastavané plochy a nádvoria o výmere  

         358 m2 a KNC 977 zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2  podľa zákona o majetku        

          obcí 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

279.  Úhradu nákladov za prepravu Folklórnej skupiny Šomka vo výške 100,- Eur  

          na vystúpenie Vianočné programy 2013 v Prešove. 

 

 B. Neschvaľuje: 

280. Nájom pozemku parcelné číslo KNC 976  pre Ing. Juraja Tužáka, bytom sídlisko Okulka       

        12/15, Vranov nad Topľou. 

281. Kúpu časti pozemku parcelné číslo KNE 625/1 záhrady katastrálne územie Drienica LV 286, 

        podiel 84/168 od Mikuláša Maľcovského, bytom Brezovica 408 

 

C. Berie na vedomie: 
282. Rozpočtové opatrenie č. 10 

283.  Možnosť zámeny pozemkov parcelné číslo KNE 592/1 orná pôda  o výmere 843 m2 a KNE  

         592/101 orná pôda  o výmere 78 m2 vo vlastníctve   Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica,  

         katastrálne územie Drienica LV 1859  podiel 1/1 za pozemok parcelné číslo KNC 741 

         zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 katastrálne územie Drienica LV  

         vo vlastníctve Obce Drienica LV 520 podiel 1/1 s doplatok ceny za 1m2 5,- Eur pre 

         Gréckokatolícku cirkev farnosť Drienica za rozdiel výmery. 

 

 

 

 



284. Informácie o vzniku Občianskeho združenia MAS Sabinovsko 

285. Informácie o zisťovaní likvidácie odpadových vôd nehnuteľnosti v obci Drienica, ktorí 

       nie sú napojení na verejnú kanalizáciu 

 

D. Ukladá 

286. Starostovi obce zaslať list p. Ľudmile Kmecovej, bytom Hlavná 2, Záhradné o nesúhlase 

        s cenou určenou znaleckým posudkom a oznámiť cenu 500,- Eur  za parcelu KNC  

       1473/42. 

 

 

V Drienici 20.11.2013 

 

 

   

 

                                                                                   Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  


