
 

 

U Z N E S E N I E 

 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 29.9.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

206. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

207. Návrh programu zasadnutia  

208. Kontrola uznesení 

209. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017   

210. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

211. Majetkové prevody obce 

212. Informácie o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysú 

213. Nájomná zmluva č. 126/2017 s Mestom Sabinov  

 

Uznesenie č. 206 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

       PaedDr. Jozef Varga 

       Miroslav Fech 

                   2. overovateľa zápisnice                         Jozef Kunák 

 

Uznesenie č. 207 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 208 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

Uznesenie č. 209 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

 

 

Uznesenie č. 210 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2017 



Uznesenie č. 211 

Majetkové prevody obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. 1. berie na vedomie žiadosť Ing. Jozefa Klučiara, Drienica 53 o odkúpenie 78 m²  

         z pozemku C KN parcelné číslo 1101, zastavané plochy a nádvoria  

     2. neschvaľuje predaj pozemku z dôvodu, že nie sú vysporiadané pozemky pod miestnou  

         komunikáciou Markoveň 

          

B. 1. berie na vedomie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša, Dulová Ves 127 o odkúpenie 40 m²   

         z pozemku C  KN parcelné číslo 1620/136 a 146 m² z pozemku C  KN parcelné číslo   

        1620/135 podľa predbežného geometrického plánu 

     2. neschvaľuje predaj pozemkov 

 

 

C.  1. schvaľuje odkúpenie 2 m² z pozemku C  KN parcelné číslo 699, zastavané plochy  

          a nádvoria vo vlastníctve Moniky Kašajovej, Drienica 174 za cenu 24,- Eur za účelom  

          rozšírenia chodníka, ktorý je vybudovaný na pozemku  C KN parcelné číslo  1138/12   

          vo vlastníctve Obce Drienica, podľa geometrického plánu č. 44/2017 vyhotoveného  

          Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, Prešov dňa 23.8.2017, úradne overeného  

          Okresným úradom v Sabinove, katastrálnym odborom dňa 6.9.2017 pod číslom G1- 

          447/2017 

          Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7     prítomní: 5     za: 5 

  

      2. schvaľuje náhradu škody pre Moniku Kašajovú, Drienica 174 za odstránenie 

          pôvodného plota a betónového múrika v cene 76,- Eur   

          Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7,     prítomní: 5     za: 5  

 

D. 1. schvaľuje odkúpenie 215 m² z pozemku C KN  parcelné číslo 730, záhrady vo 

         vlastníctve Jany Čarnickej, bytom Drienica 164 za cenu 10,- Eur/m² za účelom  

         rozšírenia multifunkčnej plochy na výstavbu amfiteátra za budovou Kultúrneho domu     

         v Drienici podľa geometrického plánu č. 49/2017 vyhotoveného Progres GEO,  s.r.o.,  

         Masarykova 16, Prešov dňa 4.9.2017, úradne overeného Okresným úradom v Sabinove,  

         katastrálnym odborom dňa 18.9.2017 pod číslom G1-467/2017 

 

         Hlasovanie poslancov:  počet poslancov: 7     prítomní: 5      za: 5 

 

E. 1. schvaľuje zámer zámeny pozemku C KN parcelné číslo 936/2 zastavané plochy  

         a nádvoria o výmere 86 m² vo vlastníctve Obce Drienica za pozemok C KN parcelné  

         číslo 938/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m² vo vlastníctve Miroslava  

         Basára, bytom Sabinov, Puškinova 3  podľa Zákona o majetku obce č. 138/1991 Zb.  

         v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým  

         je rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej zákrute pre prejazd motorových  

         vozidiel 

 

         Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7,    prítomní: 5       za: 5  

 

        

 

 



Uznesenie č. 212 

Informácie o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysu 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

     berie na vedomie informácie starostu obce o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou  

     na Lysu 

 

 

 

Uznesenie č. 213 

Nájomná zmluva č. 126/2017 s Mestom Sabinov 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

     Schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 126/2017 s Mestom Sabinov na časť pozemku C KN  

                       1143/4 vodné plochy o výmere 35 m² na dobu určitú do 31.07.2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

V Drienici 03.10.2017        

 

                                                                                                      Ing. Igor B i r č á k  

             starosta obce  


