
U Z N E S E N I E 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 8.11.2017 

  

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

220. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

221. Návrh programu zasadnutia  

222. Kontrola uznesení 

223. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien 

        a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Drienica 

224.  Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom 

225. Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov  

        a Obcou Drienica a spolufinancovanie Obce Drienica 

226. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

227. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2017 

228. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

229. Nájomná zmluva medzi Janou Čarnickou a Obcou Drienica za účelom výstavby 

        amfiteátra 

 

 

 

Uznesenie č. 220 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Dušan Šimko 

        Miroslav Palenčár 

       Jozef Kunák 

                   2. overovateľa zápisnice                         PaedDr. Jozef Varga 

 

 

 

Uznesenie č. 221 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

 

 

Uznesenie č. 222 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 223 

Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov  

č. 2 Územného plánu obce Drienica 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

                                                                                                                  
A) berie na vedomie                                                                                           

 stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č. 

OÚ-PO-OVBP1-2017/43649/108910 zo  dňa 7.11.2017 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Drienica podľa §25  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), 

B) súhlasí 

 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.2  Územného plánu obce Drienica,  

C) schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2   

Územného plánu obce Drienica 

a 

D) uznáša sa na 

Dodatku č.2  k Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Drienica č.1/2007 zo dňa 

12.10.2007,  ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2  Územného 

plánu obce Drienica, 

E)  žiada 

 starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Drienica : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie Dodatku č. 2 Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Drienica 

č.1/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu 

obce Drienica, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.2  

Územného plánu obce Drienica schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho 

doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení  

Zmien a doplnkov č.2 Územného  plánu obce Drienica,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Drienica v obci – na obecnom 

úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky 

do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien 

a doplnkov č.2  Územného plánu obce Drienica na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

  Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

         7           6           6             0         0 

 

 

 



Uznesenie č. 224 

 Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámennú zmluvu medzi Miroslavom Basárom, bytom Sabinov, 

Puškinova 3 a Obcou Drienica. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje 

rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej zákrute pre prejazd motorových vozidiel. 

Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvoreného pozemku podľa geometrického 

plánu č. G1-401/2017 zo dňa 22.8.2017 zhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom – Progres-Geo 

s.r.o. Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom  C KN 

parcelné číslo 936/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m², LV 1105  vo vlastníctve 

Obce Drienica v podiele 1/1 za novovytvorený pozemok C KN 938/1, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 100 m² , LV 1838 vo vlastníctve Miroslava Basára, bytom Sabinov, 

Puškinova 3 v podiele 1/1. 

 

  Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

           7             6             6               0           0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 225 

Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov 

a Obcou Drienica a spolufinancovanie Obcou Drienica 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 Schvaľuje 

1. Zmluvu o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka č. 124/2017 

2. Spolufinancovanie Obce Drienica do výšky 50.000,- Eur 

  

  Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

           7             6            6            0          0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 226 

 Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 227 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie 

 

 

Uznesenie č. 228 

 Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

 

  Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

           7             6            6            0          0 

 

 

Uznesenie č. 229 

Nájomná zmluva medzi Janou Čarnickou a Obcou Drienica 

za účelom výstavby amfiteátra 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

     schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 1/11/2017 medzi Janou Čarnickou, bytom Drienica 164 

a Obcou Drienica na užívanie novovytvoreného pozemku C KN parcelné číslo 730/2, 

záhrada o výmere 215 m², podľa geometrického plánu zo dňa 04.09.2017 vyhotoveného 

Ing. Jozefom Klučiarom, firma Progres GEO, s.r.o. Prešov, úradne overeného Okresným 

úradom Sabinov, katastrálnym odborom, za účelom výstavby amfiteátra.   

 

  Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

           7             6             6               0           0 

 

 

 

 

 

V Drienici 9.11.2017                                                                   Ing. Igor  B i r č á k  

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


