
U Z N E S E N I E 

z  28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 23. mája 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

 

A. Schvaľuje: 

324. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár 

        zapisovateľa: Štefan Petrek 

        overovateľa zápisnice: Jozef Kunák 

325. Program zasadnutia 

326. Plat starostu obce od 1.1.2014 vo výške 1.360,00 Eur, zvýšený podľa § 4, ods. 2 zákona     

NR    

        SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení  

        neskorších predpisov  o 22 % vo výške 300,00 Eur, celkom 1.660,00 Eur.  

327. Plat starostu obce od 1.6.2014 vo výške 1.360,00 Eur, zvýšený podľa § 4. ods. 2 zákona 

NR  

        SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení  

        neskorších  predpisov o 40 % vo výške 544,00 Eur, celkom 1.904,00 Eur.  

328. Rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015-2018 na 100 % úväzok 

329. Počet  7  poslancov na celé volebné obdobie 2015 – 2018 

330. RNDr. Alexandra Ernsta za kronikára obce Drienica na rok 2014 

331. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. 

e)  

parcelné číslo KNC 942/1 o výmere 165 m² a KNC 942/2 o výmere 204 m², druh pozemku 

zastavaná plocha, katastrálne územie Drienica, vytvorené z parcely KNE 5009 geometrickým 

plánom, ktorý vypracoval Tomáš Čapistrák dňa 17.10.2012 overený Správou katastra Sabinov 

dňa 30.10.1012 pod číslom G1-409/2012 pre Stanislava Tomka a manželku Renátu, bytom 

Sabinov, Nezabudova 31 v cene 2.120,00 Eur. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok je 

prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a jeho predkovia dlhodobo užívali a starali 

sa o nich. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci. 

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

332. Kúpu pozemkov parcelné číslo KNC 924/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m² 

a KNC 928 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m² zapísaných na LV  č. 84, katastrálne 

územie Drienica od vlastníka Tomáša Mačišáka, bytom Drienica 135  v celkovej cene 1,- Eur. 

 

B. Berie na vedomie: 

333. Rozpočtové opatrenie č. 3 

334. Rozpočtové opatrenia č. 4  

335. Informácie o príprave podujatí MDD a Dňa obce 

336. Informácie starostu obce  

 

V Drienici  26.5.2014 

 

 

  

                                                                                   Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  

 


