
U Z N E S E N I E 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 23. marca 2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

 

 

A. Schvaľuje: 

118. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech 

        zapisovateľa: Štefan Petrek 

        overovateľ zápisnice: Jozef Olejár 

119. Program zasadnutia  

120. Rozpočtové opatrenia č. 2/2011 

121. Vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavnému kontrolórovi obce Margite Olejárovej 

122. Predaj pozemku v majetku obce parcelné číslo KNC 1120/2 zastavaná plocha o výmere  

        26 m2 podľa geometrického plánu č. G1-353/2011 pre Ing. Milana Mlynarčíka, bytom  

        Drienica 226 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.  

        v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e), o ktorom obecné zastupiteľstvo  

        rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov v cene 175,- eur. Úhradu ostatných  

        nákladov spojených s predajom uhradí kupujúci. Osobitným zreteľom je to, že o uvedený      

        pozemok sa menovaný stará, udržiava ho, je na ňom umiestnená už 30 rokov studňa     

        a nádrž na úžitkovú vodu. 

123. Vykonanie protipožiarnych kontrol rodinných domov obci protipožiarnou hliadkou 

        v zložení: predseda Jozef Škovrán, členova PaedDr. Jozef Varga a Štefan Petrek  

        v termíne do 31.12.2012. 

 

B. Berie na vedomie: 

124. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011  

125. Žiadosť Patrika Fecha – Fechter Hanigovce 

126. Žiadosť firmy Tri Capital a.s. Prešov a firmy Besna s.r.o. Drienica 

127. Žiadosť p. Urdzíkovej o zriadenie centra voľného času s tým, že obecné zastupiteľstvo 

        sa k nej vyjadrí na najbližšom zasadnutí.  

128. Informácie starostu obce o prebiehajúcich prácach a pripravovaných aktivitách obce 

 

C. Neschvaľuje: 

129. Udelenie výnimky z otváracích hodín prevádzke SKIčko klub Drienica Patrikovi 

        Fechovi – Fechter Hanigovce a trvá na dodržiavaní schválených otváracích hodín. 

 

D. Ruší: 

130. Uznesenie č. 98 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.12.2011.  

 

 

 

 

   

V Drienici  30.3.2012  

 

                                                             Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  


