
U Z N E S E N I E 

 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  20.01.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

163. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

164. Návrh programu zasadnutia  

165. Kontrola uznesení 

166. Návrh VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda 

167. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

        na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica 

        na rok 2017  

168. Plán  podujatí na rok 2017  

     169. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o         

             prevádzkovaní verejného vodovodu  

     170. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o 

             prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete  

     171. Zrušenie uznesenia č. 151/2016  

     172. Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce  

             Drienica 

     173. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 163 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

                                                                                   Miroslav Fech    

       Dušan Šimko 

                   2. overovateľa zápisnice                         Štefan Beňadik 

 

 

 

Uznesenie č. 164 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 165 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 

Uznesenie č. 166 

Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienica 

schvaľuje VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 167 

Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka 

materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka    

        materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 168 

Plán podujatí na rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie   Plán podujatí na rok 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 169 

Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o 

prevádzkovaní verejného vodovodu 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Prerokovalo 

     predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice 

k časti  stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ časť 

vodovod  bez pripomienok                                                                                                

 

B. Schvaľuje 

     1. Zverenie majetku Obce Drienica - časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 

v lokalite Gacky – obec Drienica“  Časť vodovod, Objekt: SO 01 Vodovod – 1. etapa do 

správy VVS, a. s. Košice v  obstarávacej cene 91.345,50 Eur. 

     2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice: 

Rozsah stavby: 01- Vodovod 

- Potrubie „B2“ – PE DN 100 dĺžka 119,0 m 

- 2 ks podzemný hydrant (H8, H11) 

- Potrubie „B2b“ – PE DN 100 dĺžka 103,0 m 

- 2 ks podzemný hydrant (H9, H10) 

- Armatúrna šachta s redukčnými ventilmi – AŠ 

 

Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy 

 

Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán: podľa uzatvorenej zmluvy 

 

 

Hlasovanie: celkový počet poslancov                       7 

                    počet prítomných poslancov                 5 

                    za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci 

                    proti schváleniu návrhu zmluvy            0  

                    zdržali sa                                                0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 170 

Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o 

prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Prerokovalo 

     predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice 

k časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť  

SO 02 -  Kanalizácia – I. etapa bez pripomienok 

                                                                                                

 

B. Schvaľuje 

     1. Zverenie majetku Obce Drienica – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 

v lokalite Gacky – obec Drienica“  Časť : SO 02 – Kanalizácia – I. etapa, Objekt: SO 02 

Kanalizácia – Stoková sieť v rozsahu:  

od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m 

od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m 

do správy VVS, a. s. Košice v obstarávacej cene 159.951,24 Eur. 

 

     2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice: 

Rozsah stavby: 02 – Kanalizácia – Stoková sieť C 

             od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m 

             od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m 

 

Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy 

 

Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán:  podľa uzatvorenej zmluvy 

 

 

Hlasovanie: celkový počet poslancov                       7 

                    počet prítomných poslancov                 5 

                    za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci 

                    proti schváleniu návrhu zmluvy            0  

                    zdržali sa                                                0 

 

 

 

      

 

 



Uznesenie č. 171 

Zrušenie uznesenia č. 151/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Zrušuje uznesenie č. 151/2016 

 

 

 

 

Uznesenie č. 172 

Územný  plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2  

Územného plánu obce Drienica 

  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Schvaľuje obstarávanie aktualizácie Územného plánu obce Drienica – Zmeny 

a doplnky č. 2 

 

B. Súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 173 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

  

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie žiadosť p. Antona Jasenského o odkúpenie obecného pozemku 

registra C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m², LV 

1105 

B. Poveruje starostu obce písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné 

vykonať obhliadku pozemku v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu 

a potom rozhodnúť o ďalšom postupe  

 

 

 

 

V Drienici dňa 25.01.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Igor Birčák 

                                                                                           starosta obce 


