
U Z N E S E N I E 

 

zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  24.8.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

49. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

50. Návrh programu zasadnutia  

51. Kontrola uznesení 

52. Voľba hlavného kontrolóra obce  

53. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty 

      na Lysej 

54. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015 

55. Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania  

      miestnej komunikácie 

56. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

57. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

58. Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

59. Návrh na schválenie odmeny doterajšiemu hlavnému kontrolórovi 

60. Súhlas pre novozvoleného hlavného kontrolóra podľa §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. 

61. Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397 

62. Použitie rezervného fondu obce  

 

 

Uznesenie č. 49 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Miroslav Palenčár 

                                                                                   Miroslav Fech 

        Štefan Beňadik 

                   2. overovateľa zápisnice                          Dušan Šimko 

 

 

 

Uznesenie č. 50 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

1. S doplneným bodom programu: č. 5. Možnosť vstupu Obce Drienica do Oblastnej   

    organizácie cestovného ruchu. 

2. Ostatné body programu prečíslovať od č.6 po č.14. 

3. S novým textom bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov  

    v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.       

  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 51 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

Uznesenie č. 52 

Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

 

volí  Ing. Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce Drienica 

Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0  

 

 

 

Uznesenie č. 53 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov 

 chaty na Lysej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje nájom nebytových priestorov chaty Lysa pre firmu Slavconet SB s.r.o., 

J.Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov do 31.1.2018 za podmienok uvedených vo vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže a podľa podaného návrhu. 

Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesenie č. 54 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie:  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015 

 

 

     

     Uznesenie č. 55 

Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania 

miestnej komunikácie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. schvaľuje:  

1. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 584/101, LV 1826, o výmere   9 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.     

 

2. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 585/101, LV   942,  o výmere  31 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.         

  



3. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 586/101, LV   748, o výmere  22 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.        

 

4. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 587/101, LV 1872, o výmere  80 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.         

 

5. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 588/101, LV   141, o výmere  64 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.         

 

6. Odkúpenie  časti pozemku parc.č. KNE 589/101, LV   802, o výmere  73 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.         

 

7. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 590/101, LV   792, o výmere 101 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.          

 

8. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 591/101, LV     73, o výmere   22 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.             

    

9.  Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 593/101, LV 1873,  o výmere  17 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.               

 

10. Odkúpenie  časti pozemku parc.č. KNC 1655/4, LV  265, o výmere 17 m2, 

    druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.              

 

11.Odkúpenie časti  pozemku parc.č. KNC 1655/5, LV 529, o výmere 49 m2,    

     druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.              

 

12. Odkúpenie  časti pozemku parc.č. KNC 1655/7, LV 970, o výmere 77 m2,   

      druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.              

 

           Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Uznesenie č. 56 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

 

 

     Uznesenie č. 57  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

 

 

 

 

 



     Uznesenie č. 58  

Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje vstup Obce Drienica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu ako  

                  5. zakladajúceho  člena. 

Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0  

 

 

     Uznesenie č. 59  

Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje odmenu doterajšiemu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z mesačného platu za 

obdobie od 1.1.2015 do skončenia funkčného obdobia. 

Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

     Uznesenie č. 60  

Schválenie súhlasu novozvolenému hlavnému kontrolórovi  

podľa § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  súhlas novozvolenému hlavnému kontrolórovi na podnikanie, na vykonávanie inej 

zárobkovej činnosti a na členstvo v  riadiacich, kontrolných a dozorných orgánoch 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

  

     Uznesenie č. 61  

Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397, k. ú. Drienica 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

poveruje starostu obce rokovať s vlastníkom pozemku KNC 397 o jeho predajnej cene.  

 

Uznesenie č. 62 

Použitie rezervného fondu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 

schvaľuje použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške 53.000,- Eur a to  

na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov v sume 7.200,- Eur, na 

obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur, na obstaranie 

projektovej dokumentácie na miestne komunikácie v sume 20.000,- Eur, na obstaranie 

pozemkov v sume 10.900,- Eur a na dofinancovanie prác na Rekonštrukcií a modernizácií 

verejného osvetlenia v obcí v sume 9.100,- Eur  

 

V Drienici dňa 27.08.2015 

 

 

                                                                                     Ing. Igor Birčák 

                                                                                       starosta obce  



 


