
 

U Z N E S E N I E 

z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  2.5.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

111. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

112. Návrh programu zasadnutia  

113. Kontrola uznesení 

114. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016  

115. Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota  

116. Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu  

        a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú  

        spoločnosť, a.s. Košice        

117. Informácie starostu obce 

118. Prerokovanie podmienok projektu č. CBC01029 z Nórskych grantov 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 111 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

       Miroslav Fech 

       Milan Malcovský 

                   2. overovateľa zápisnice                        Štefan Beňadik 

 

 

 

Uznesenie č. 112 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia  

 

 

 

Uznesenie č. 113 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 

Uznesenie č. 114 

Rozpočtové opatrenie č.4/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016    



 

 

 

Uznesenie č. 115 

Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje 

výšku nájmu 3,00 Eur/m² za pozemok KNC 725, LV 520 vo výmere 412 m² pod budovou bývalého 

Pohostinstva a  predajne potravín COOP Jednota SD Prešov  

 

 

 

Uznesenie č. 116 

Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu 

a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť, a.s. Košice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

súhlasí 

s prevodom obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1. 

etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. za podmienky, že VVS, a. s. Košice pomôže obci 

so  spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti 

projektu tento majetok bude odpredaný za 1,00 Euro  VVS, a.s., ktorá bude prevádzkovateľom stavby ihneď 

po jej kolaudácii. 

 

 

 

Uznesenie č. 117 

Informácie starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie tieto informácie starostu obce:  

- úvodné  stretnutie vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce dňa 7.5.2016 k usporiadaniu 

vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav na základe žiadosti Stavebnej komisie pre 

jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v Drienici, ktoré zvoláva 

Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor  

- cenové ponuky z výberového konania  na vypracovanie aktualizáciu Územného plánu obce Drienica 

- usporiadanie akcie MDD dňa  5.6.2016 

- kladenie vencov a lampiónový sprievod k pomníkom padlých dňa 6.5.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 118  

Prerokovanie podmienok projektu č.  CBC01029  z Nórskych grantov 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie  informácie starostu obce o podmienkach poskytnutia grantu z projektu č. CBC 

01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri 

nehodách a prírodných katastrofách“ z Nórskych grantov.  

B. Súhlasí s podpísaním projektovej zmluvy.   

 

 

                                                                        Ing. Igor Birčák 

                                                                        starosta obce 


