
U Z N E S E N I E 

z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici 

konaného dňa 24. novembra 2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

A. Schvaľuje: 

183. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, Pavol Olejár 

        zapisovateľa: Jozef Škovrán 

        overovateľ zápisnice: Jozef Olejár 

184. Program zasadnutia  

185. Rozpočtové opatrenie č. 6  

186. Rozpočtové opatrenia č. 7 

187. Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa  §11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení    

        č.369/1990 zb. v znení neskorších. predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/  

        a §26 ods.3 a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení  

        /ďalej len stavebný  zákon/: 

Berie na vedomie 

1. Informáciu o postupe obstarávania a prerokovania ÚPN-O Drienica,  

    Zmeny a doplnky č. 1 

2. Výsledky prerokovania  ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

3. Výsledok preskúmania  ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 podľa §25 stavebného 

    zákona  Krajským stavebným úradom Prešov zo dňa  27.09.2012  č.  2012-729/2924-2  

    ako príslušným orgánom územného plánovania 

Súhlasí 

1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok  na rozhodnutie o námietkach 

    a pripomienkach k ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

Schvaľuje 

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení   ÚPN-O Drienica, Zmeny 

    a doplnky č. 1 vypracované firmou PROJEX, Ing. arch. Michal Legdan, Masarykova 16, 

    080 01 Prešov  

2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie 

    obce Drienica č. 3/2012,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Územného plánu obce 

    Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 

Žiada 

1. zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §  

    27 ods. 4 stavebného zákona a to písm. 

 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým  

                spôsobom 

 b) doručením dotknutým orgánom 

      zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                   termín: do 30 dní 

2. označiť Územný plán obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28 ods1 stavebného  

     zákona schvaľovacou doložkou 

                 zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                                termín: do 30 dní 

3. uložiť Územný plán obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28  ods. 3      

    stavebného zákona na týchto miestach: 

  a) Obecný úrad v Drienici 

  b) Spoločný stavebný úrad v Sabinove 

  c) Krajský stavebný úrad v Prešove  

              zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                                     termín: do 30 dní 

 



4. vyhotoviť  registračný  list  v  zmysle  § 28 ods. 5  stavebného zákona a spolu s kópiou 

    uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, 

    Odd. územného plánovania, odbor ŠSS a ÚP, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava . 

 zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce                   termín: do 3 mesiacov 

 

188. Použitie daru z Gminy Wisniew v Poľsku vo výške 97,20 Eur na úhradu pohonných   

        hmôt. 

189. Zmenu plánovaného termínu zasadnutia OcZ  zo dňa 7.12.2012 na deň 11.12.2012.         

 

 

B. Berie na vedomie: 

190. Rozpočtové opatrenie č. 3, 4 a 5 

191. Príkaz starostu obce č. 1/2012 o nariadení vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov     

        a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle ustanovení §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z. z.  

        o účtovníctve zo stavom k 31.12.2012. 

192. Návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015    

193. Návrh VZN Obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach  

194. Návrh VZN Obce Drienica č.5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady  

195. Žiadosť Andreja Janička, Drienica 197 o odkúpenie pozemku v k.ú. Drienica podľa  

        výpisu z pozemk. knihy číslo záp. 322, parcelné číslo 555  (terajšie KNC  976  a  časť  

        KNC  977) 

196. Žiadosť Ing. Juraja Tužáka, Vranov nad Topľou o dlhodobý prenájom pozemku v k. ú.  

        Drienica,  parcelné číslo KNC 976 

197. Termín plesu Obce Drienica dňa 26.1.2013 

198. Termín uskutočnenia akcie „Mikuláš “ dňa 9.12.2012 v kultúrnom dome v Drienici 

199. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013 

     

C. Neschvaľuje: 

200. Predaj pozemku p. Andrejovi Janičkovi na základe žiadosti zo dňa 21.11.2012.   

              

 

 

 

V Drienici  27.11.2012 

 

 

 

 

   

 

                                                                                   Ing.  Igor  B i r č á k  

             starosta obce  


