UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici
konaného dňa 25. augusta 2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienici:
A. Schvaľuje:
65. Doplnenie programu rokovania o bod: Protokol o výsledku kontroly, program
zasadnutia o doplnený bod.
66. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Škovrán
zapisovateľa: Jozef Olejár
overovateľ zápisnice: Pavol Olejár
67. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Drienica
68. Zámenu parcely KNE 1-3251/4 /KNC 517/ vo vlastníctve Obce Drienica o výmere
253 m2 za parcelu KNC 1122 vo vlastníctve Márie Mačišákovej, bytom Drienica 218
o výmere 180 m2 a za parcelu KNC 516/1 o výmere 73 m2 a zámenu parcely KNE
1-3251/5 /KNC 522/ vo vlastníctve Obce Drienica o výmere 197 m2 za parcelu KNC
1123 vo vlastníctve Jozefa Maľcovského, bytom Drienica 217 o výmere 143 m2 a za
parcelu KNC 521/1 o výmere 54 m2 podľa priloženého geometrického plánu.
69. Umiestnenie reklamnej tabule SKIčko klub Drienica 553 na druhej strane reklamnej
tabule chaty Pod hájom za nájomné vo výške 50,- Eur na rok.
70. Nájom reklamnej tabule na rok 2011 pre Martina Ježka – YMANZO Prešov, prevádzka
chaty Pod hájom vo výške 50,- Eur.
71. Zahraničnú služobnú cestu starostovi obce do Gminy Wisniev

B. Berie na vedomie:
72. Splnenie uznesení.
73. Protokol o výsledku kontroly
74. Informácie o pripravovaných projektoch
C Ukladá:
75. Starostovi obce vytýčiť v teréne hranice pozemku obce Drienica v lokalite Gacky a zvolať
poslancov na obhliadku.
T: 16.9.2011
76. Starostovi obce uskutočniť zasadnutie komisie pre výber dodávateľa aktualizácie ÚPO.
T: 9.9.2011
77. Starostovi obce prerokovať s Ing. Vladimírom Oboňom možnosť zámeny časti jeho
pozemku - prístupovej cesty za obecný pozemok.
78. Štefanovi Petrekovi uskutočniť súťaž o návrh uvítacej tabule pri vstupe do obce.
T: 31.12.2011

V Drienici 30.8.2011
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

