
U Z N E S E N I E 

 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa  11.11.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

147. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

148. Návrh programu zasadnutia  

149. Kontrola uznesení 

150. Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov  

151. Územný plán obce – začatie obstarávania  

152. Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 

     153. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016 

154.  Použitie rezervného fondu 

 

 

Uznesenie č. 147 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Dušan Šimko 

        Jozef Kunák 

        Miroslav Palenčár 

                   2. overovateľa zápisnice                         Štefan Beňadik 

 

 

Uznesenie č. 148 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

 

Uznesenie č. 149 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

Uznesenie č. 150 

Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov 

 

              

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje prenájom pozemku  parcelné číslo C KN 725 pod budovou COOP Jednota Prešov 

vo výške 1,- Eur za m² ročne 

 



 

Uznesenie č. 151 

 Územný plán obce – začatie obstarávania 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A.1 schvaľuje obstaranie aktualizácie územného plánu obce Drienica  

    2. súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá  

        najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

 

 

 

Uznesenie č. 152 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2016 

 

 

 

Uznesenie č. 153 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 154 

Použitie rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje  použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2017 na územný plán 

obce v sume 20.000,- Eur a na kúpu pozemkov v sume 10.000,- Eur. 

 

V Drienici 14.11.2016 

 

 

 

 

       

                                                                       Ing. Igor Birčák 

                                                                                                      starosta obce  

 

      


