
 

 

U Z N E S E N I E 

 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 4.8.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

199. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

200. Návrh programu zasadnutia  

201. Kontrola uznesení 

202. Cesta k zbernému dvoru - bezodplatný prevod pozemkov od SPF   

203. Zámena pozemkov 

204. Použitie rezervného fondu 

205. Majetkové prevody 

 

Uznesenie č. 199 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

       Milan Malcovský 

       Dušan Šimko 

                   2. overovateľa zápisnice                         PaedDr. Jozef Varga 

 

 

Uznesenie č. 200 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

Uznesenie č. 201 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

Uznesenie č. 202 

Cesta k zbernému dvoru - bezodplatný prevod pozemkov od SPF   

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje 

Bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva Obce Drienica pozemky: 

-  Parcela registra „E“, parcelné číslo 209/2, LV 1797, výmera 2682 m², druh pozemku  

ostatné plochy 



-  Parcela registra „E“, parcelné číslo 221, LV 1104, časť o výmere 525 m², druh 

pozemku ostatné plochy  

v zmysle platného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a územného plánu obce za 

účelom verejnoprospešných stavieb – výstavba zberného dvora a  prístupovej cesty k nemu. 

 

 

Uznesenie č. 203 

Zámena pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennú zmluvu medzi 

Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221, Stanislavom Lukáčom, bytom Drienica 221 

a Obcou Drienica. Za dôvody hodné osobitného zreteľa  Obec Drienica považuje rozšírenie 

miestnej komunikácie za účelom prejazdu motorových vozidiel  pre občanov obce. 

Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvoreného pozemku  podľa geometrického 

plánu zhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom  - Progres-GEO s.r.o. číslo G1-116/2017, úradne 

overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, parcelné číslo KNC 452/3 

záhrady o výmere 4 m² vo vlastníctve Mikuláša Lukáča a Stanislava Lukáča za 

novovytvorený pozemok parcelné číslo KNC 1119/4 zastavané plochy o výmere 33 m² vo 

vlastníctve Obce Drienica.  

Hlasovanie poslancov:   Počet poslancov: 7        Prítomní: 7          Za: 7 

 

 

Uznesenie č. 204 

Použitie rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie rezervného fondu v sume  44.000,- Eur na: 

                   a) nákup motorového vozidla v sume do 25.000,- Eur 

                   b) dokončenie multifunkčného ihriska na dolnom konci v sume 15.000,- Eur 

                   c) lavičku pre peších v sume 4.000,- Eur 

 

 

Uznesenie č. 205 

Majetkové prevody 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie informácie p. A. Jasenského a p. A. Maľcovského.  

B. poveruje starostu obce oznámiť listom obom, že v termíne do konca roka 2017 má  A. 

Maľcovský dokázať vlastnícke právo k parcele KNC 26 

 

 

 

 

 

 

V Drienici 9.8.2017       Ing. Igor B i r č á k  

             starosta obce  


