
 

 

U Z N E S E N I E 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 30.6.2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

191. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

192. Návrh programu zasadnutia  

193. Kontrola uznesení 

194. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

195. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

196. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

197. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

198. Majetkové prevody obce 

   

 

 

 

 

Uznesenie č. 191 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    PaedDr. Jozef Varga 

       Milan Malcovský 

       Jozef Kunák 

                   2. overovateľa zápisnice                         Miroslav Palenčár 

 

 

 

Uznesenie č. 192 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

Uznesenie č. 193 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 194 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

 

 

Uznesenie č. 195 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 

 

Uznesenie č. 196 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

 

 

Uznesenie č. 197 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

 

 

 

Uznesenie č. 198 

Majetkové prevody obce  

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. 1. berie na vedomie zámenu pozemkov medzi Miroslavom Basarom a Obcou Drienica  

     2. ukladá starostovi obce vypracovať geometrický plán  

          

          

B. 1. berie na vedomie vysvetlenie p. Jasenského a informácie p. Malcovského 

     2.  poveruje starostu obce osloviť oboch potencionálnych kupujúcich listom o možnostiach  

          odkúpenia pozemku od obce  

 

 

C. 1. berie na vedomie výsledky rokovania so správcom farnosti o možnosti zámeny  

        pozemkov a požiadať stanovisko Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o ich  

        stanovisko   k uvedenej zámene 

 

D. 1. berie na vedomie žiadosť Besna spol. s r. o. Drienica o odkúpenie pozemkov  

 

E. 1. berie na vedomie žiadosť MXM, spol. s r. o. Drienica 29 o odkúpenie pozemkov 



 

F. 1. zrušuje uznesenie č. 190 z 19. zasadnutie OcZ z 5.5.2017 

    2. schvaľuje zámer zámeny pozemku  Obce Drienica parcelné číslo KNC 1119/4 zastavané       

        plochy a nádvoria o výmere 33 m²  za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča  

        a Stanislava Lukáča parcelné číslo KNC 452/3 záhrady o výmere  4 m² podľa    

        novovytvoreného geometrického plánu č. G1-116/2017  podľa osobitného zreteľa 

        §9a, ods. 8 písm. e)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom rozšírenie miestnej  

         komunikácie 

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

       

G. 1. berie na vedomie žiadosť Mikroregiónu Čergov, Drienica 168 o spoluprácu pri  

         vytvorení Turisticko-informačného centra a nájom pozemku  a požaduje doložiť  

         dokumentáciu a rozpočet centra 

  

 

 

 

 

Návrhová komisia:   PaedDr. Jozef Varga             

                                   Milan Malcovský 

             Jozef Kunák 

 

V Drienici 7.7.2017       Ing. Igor B i r č á k  

             starosta obce  


