
U Z N E S E N I E 

z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  20.11.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

76. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

77. Návrh programu zasadnutia  

78. Kontrola uznesení 

79. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

80. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

81. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2015 

82. Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 

83. Prerokovanie platu starostu obce 

84. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

85. Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 

86. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 

87. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

      a drobné stavebné odpady 

88. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 

89. Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami 

90. Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“ 

91. Zámer prenajať časť pozemku KNE 191 od Urbárskej spoločnosti PS Drienica  

    

 

 

 

Uznesenie č. 76 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Štefan Beňadik 

        Miroslav Fech 

        Miroslav Palenčár 

                   2. overovateľa zápisnice                          Pavol Olejár  

 

 

 

Uznesenie č. 77 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 78 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

Uznesenie č. 79 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 80 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016  

 

 

 

 

Uznesenie č. 81 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 82 

Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje predaj obecných pozemkov pre Štefana Hrabčáka, bytom Drienica 120 a to 

parcelné číslo KNC 1095/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m² a KNC 1095/3 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

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

e/, ktorým je zabezpečenie zosuvu svahu a neobmedzovanie prístupu k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve p. Hrabčáka. Uvedené parcely boli vytvorené Geodet Sabinov geometrickým 

plánom  zo dňa 12.10.2015 a overené Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. 

G1-527/2015 zo dňa 26.10.2015. Cena za uvedené nehnuteľnosti je 640,- Eur a bola určená 

znaleckým posudkom Ing. Jozefa Majtnera  Lipany 

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci. 

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

 



 

 

 

 

 

Uznesenie č. 83  

Prerokovanie platu starostu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje zvýšenie   platu   starostu  obce  Ing. Igora Birčáka  o   50%  vo   výške   708,00 

Eur od 1. novembra 2015  podľa  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.   

 

 

 

 

Uznesenie č. 84 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie príkaz starostu obce a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 

 

 

 

 

Uznesenie č. 85 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2015 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 86 

Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach so zmenou sadzby dane za ubytovanie v § 4 ods. 2 na 

0,40 Eur 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 87 

Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

s doplneným textom:  

 

v § 3 pod názvom: 

A. Množstvový zber pre zmesový komunálny odpad 

 

V § 3 pod ods. 4: 

B. Množstvový zber pre drobný stavebný odpad  

Obec Drienica zavádza tento množstvový zber pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona. 

Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín na miesto určené obcou. 

Poplatník uhradí poplatok v deň odovzdania drobného stavebného odpadu takto: 

- v hotovostí do pokladnice obce pri platbách do 300,00 Eur zamestnancovi správcu 

dane, ktorý je poverený prijímať platby za miestny poplatok 

- peňažným poštovým poukazom 

      

 

 

Uznesenie č. 88 

Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

1. schvaľuje rozpočet na rok 2016 

2. berie na vedomie  

A.  rozpočty na roky 2017 a 2018 

B.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

C.  Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu 

 

 

 

 

Uznesenie č. 89 

Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 90 

Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 1103, 1104, 1105, 1106 a 1107, 

zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,- Eurá za m² od vlastníkov   

 

 

 

Uznesenie č. 91 

Zámer prenajať časť pozemku KNE 191 

 

Obecné zastupiteľstvo 

1.schvaľuje zámer obce Drienica prenajať časť pozemku parcelné číslo KNE 191 orná pôda 

od Urbárskej spoločnosti PS Drienica za účelom zriadenia zberného dvora 

 

 

2.poveruje starostu obce rokovať s Urbárskou spoločnosťou PS Drienica o nájme časti 

pozemku parcelné číslo KNE 191 

 

 

 

 

 

 

 

V Drienici dňa 24.11.2015 

 

 

                                                                                                 Ing. Igor Birčák 

                                                                                                   starosta obce  

                                                                


