
U Z N E S E N I E 

 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 18.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

   160. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

   161. Návrh programu zasadnutia  

   162. Kontrola uznesení 

   163. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

   164. Návrh záverečného účtu obce k 31.12.2020  

   165. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

           k 31.12.2020  

   166. Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 5  

   167. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly  

   168. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica  

   169. Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného    

           plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3  

           Územného plánu obce Drienica 

   170. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa 

   171. Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

   172. Rôzne: informácie starostu obce: 

- Odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom 

- Vrátenie obecného pozemku KNE 249, k. ú. Drienica pôvodnému vlastníkovi 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 160 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:   Milan Malcovský 

       Jozef Olejár 

       Mgr. Michaela Maľcovská 

                   2. overovateľa zápisnice                         Jozef Kunák   

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 161 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia s novým bodom programu č. 12. Návrh starostu obce na 

schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  Číslovanie ostatných bodov 

programu sa posúva. 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 162 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 163 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 164 

Návrh  Záverečného účtu obce k 31.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie 

     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Drienica za rok 2020 

B. Schvaľuje 

     1. Záverečný účet Obce Drienica a celoročné hospodárenie bez výhrad 

     2. Použitie  prebytku  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  za  rok 2020  vo výške  

         20.074,06 Eur 

     3. Použitie zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

         72.007,76 Eur 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7           7          0           0        

 

 

Uznesenie č. 165 

Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2020 

                                   

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 166 

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici   

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2021  

       

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

Uznesenie č. 167 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 



 

Uznesenie č. 168 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 
A. Berie na vedomie                                                                                           

           1) stanovisko      Okresného     úradu    Prešov,    odboru     výstavby   a   bytovej  politiky  

               č.   OU-PO-OVBP1/2021/021273-002     zo     dňa   11.06.2021   o    preskúmaní    návrhu  

               Zmien a doplnkov č.3  Územného  plánu  obce  Drienica podľa § 25   zákona č. 50/1976 Zb. 

               o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

           2) správu o prerokovaní  návrhu    Zmien a doplnkov  č. 3  Územného   plánu   obce   Drienica  

                vypracovanú  odborne  spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa  

                § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg. číslo 286) 

B. Súhlasí 

 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.3  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.3   

Územného plánu obce Drienica 

D. Žiada 

                        Starostu   obce    zabezpečiť     prostredníctvom    odborne    spôsobilej     osoby  pre  

                        obstarávanie Zmien a doplnkov č.3  Územného plánu obce Drienica: 

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

                             neskorších  predpisov  vyhlásenie  Všeobecne  záväzného  nariadenia obce  Drienica       

                             č.1/2021,  ktorým  sa   vymedzujú  záväzné  časti  Zmien  a doplnkov č.3 Územného  

                             plánu obce Drienica, 

                        2)  označenie  textovej  časti,  výkresovej  časti a záväznej  časti  Zmien a  doplnkov č.3   

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

                             stavebného zákona, 

                        3)  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. 3  Územného   plánu   obce   Drienica,                                         

                        4)  uloženie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica v obci – v kancelárii  

                             obecného   úradu,    na   stavebnom    úrade   a  na   Okresnom úrade Prešov,  odbore 

                             výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od ich schválenia, 

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

                              Zmien  a  doplnkov č.3  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 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 169 

Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného 

plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 

Územného plánu obce Drienica 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 
sa uznáša  

podľa §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na  VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3  Územného plánu obce Drienica, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica. 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

Uznesenie č. 170 

Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parcelné číslo KNC 1138/17, 

1138/18 a 1138/19  pod chodníkom 6.etapa vytvorených geometrickým plánom na porealizačné 

zameranie chodníkov na vydanie kolaudačného rozhodnutia za cenu 5,00 Eur/m² 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

Uznesenie č. 171 

Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

Uznesenie č. 172 

Rôzne – informácie starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

V Drienici 24.06.2021 

                                                                                             Ing. Igor Birčák 

                                                                                               starosta obce 


