
OZNÁMENIE 

o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

         Obec   Drienica,  v  zmysle  ustanovenia  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona  č. 138/1991  Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

Obecné zastupiteľstvo obce Drienica trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Obec Drienica má zámer predať nehnuteľný majetok: 

▪   95% majetkového podielu časti stavby zrealizovaný v zmysle dotácie 

z Environmentálneho fondu v roku 2016 v nasledovnom rozsahu  

 SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C 

- stoka CA,  PVC DN 300    od km 0,0 – po km 0,089 o dĺžke    89,00 m 

                                       (z celkovej pov. dĺžky 239 m) 

- stoka CA3, PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,166 o dĺžke  166,00 m 

                                       (z celkovej pov. dĺžky 222 m 

      Kanalizácia vybudovaná z dotácie z Environmentálneho fondu s p o l u :   

                      o dĺžke  255,00 m  

 

Cena nehnuteľnosti:  1,00 Eur 

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  podľa 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Drienica 

považuje:  

 

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Drienica v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé 

prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať 

kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo 

v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných 

kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. 

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí tak neprichádza do úvahy. 

Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločností, a. s. 

IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu  1,- € bez DPH  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné.  

 

Poznámka: 

Návrh na predaj 95% majetkového podielu časti stavby bude predložený na schválenie 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Drienici.  



 

Doba zverejnenia:  23.11.2021 – 9.12.2021 

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Obce Drienica pri Obecnom úrade Drienica 168, 

internetová stránka obce 

V Drienici, dňa 22.11.2021         

  

                 Ing. Igor  B i r č á k   

            starosta obce  

  

 


