
U Z N E S E N I E 

 

zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  2. októbra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

63. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

64. Návrh programu zasadnutia  

65. Kontrola uznesení 

66. Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu 

67. Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov 

68. Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku 

69. Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 

70. Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK 

71. Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča 

     72. Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej 

     73. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej 

     74. Umiestnenie kontajnera na zber šatstva  

     75. Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň 

 

 

Uznesenie č. 63 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Jozef Kunák 

                                                                                   Miroslav Palenčár 

        Milan Malcovský 

                   2. overovateľa zápisnice                          Pavol Olejár  

 

 

 

Uznesenie č. 64 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

 

 

Uznesenie č. 65 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 66 

 Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

poveruje starostu obce osloviť všetkých vlastníkov pozemkov pod lesnou  cestou na Lysu za 

účelom možnosti dlhodobého prenájmu pozemkov obcou  

 

 

 

Uznesenie č. 67 

Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

poveruje starostu obce rokovať s Coop Jednota Prešov o možnostiach  prehodnotenia ceny za 

odpredaj budovy obci 

 

 

Uznesenie č. 68 

Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje   zámer odpredať časť obecného pozemku z parcelného čísla KNE 76 v zmysle § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Kupujúci zabezpečí na vlastné 

náklady vypracovanie geometrického plánu na oddelenie tejto parcely, vypracovanie 

znaleckého posudku na určenie kúpnej ceny a zabezpečí vklad do katastra nehnuteľnosti. 

Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za zámer odpredať: 7  

 

     

     Uznesenie č. 69 

    Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2015 

 

 

 

Uznesenie č. 70 

Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje: prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie v dĺžke 1,556 km od uzlového 

bodu 2744A053 v pôvodnom staničení km 0,000 – km 1,556 z vlastníctva Obce Drienica do 

vlastníctva PSK v správe SÚC PSK, za kúpnu cenu 1,00 Eur v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov 

Hlasovanie: počet poslancov: 7,   prítomní: 7,   za prevod majetku: 7  

 

 

 

 



     Uznesenie č. 71  

Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

poveruje  starostu obce rokovať s p. Mikulášom Lukáčom o možnosti zámeny časti pozemku 

z parcely KNC 452 o výmere 3 m² vo vlastníctve p. Lukáča  za 33 m² z parcely KNC 1119/1 

vo vlastníctve obce z dôvodu vysporiadania miestnej komunikácie bez finančnej náhrady 

 

 

 

     Uznesenie č. 72  

Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie  o predaji pozemku KNC 397 vo vlastníctve Eleny Škovranovej 

o výmere 1240 m² za cenu 6,70 Eur za 1 m² 
poveruje starostu obce rokovať s p. Jaroslavom Šurinom o možnosti odkúpenia jeho pozemku  

 

 

     Uznesenie č. 73  

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej v čl. III 

so zmenou doby  nájmu do 31.1.2019 

 

     Uznesenie č. 74  

Umiestnenie kontajnera na zber šatstva 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

poveruje starostu obce rokovať o možnosti umiestnenia  kontajnera na zber šatstva v obci 

 

 

     Uznesenie č. 75 

Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov nehnuteľnosti na ulici v lokalite 

Markoveň za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou 

 

 

 

V Drienici dňa 7.10.2015 

 

 

                                                                                     Ing. Igor Birčák 

                                                                                       starosta obce  

 


