
 

 

U Z N E S E N I E 

 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 5.5.2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

181. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

182. Návrh programu zasadnutia  

183. Kontrola uznesení 

184. Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016 

185. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

186. Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

        k 31.12.2016 

187. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku 

188. Žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemkov 

189. Žiadosť Antona Jasenského o odkúpenie pozemku 

 

 

 

 

Uznesenie č. 181 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

       Štefan Beňadik 

       Jozef Kunák 

                   2. overovateľa zápisnice                         Dušan Šimko 

 

 

 

Uznesenie č. 182 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 183 

Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce  o plnení uznesení 

 

 

 

 



Uznesenie č. 184 

Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Berie na vedomie  

     1. Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 

     2. Správu audítora za rok 2016 

 

B. Schvaľuje 

     1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

     2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

         46.203,62 Eur 

 

 

Uznesenie č. 185 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

 

 

Uznesenie č. 186 

Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 

 

B. Schvaľuje vyradenie majetku v Cirkevnej základnej škole  

 

 

 

Uznesenie č. 187 

Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo  

A. Berie na vedomie žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku 

parcelné číslo KN C 741 

 

B. Poveruje starostu obce rokovať so správcom farnosti o možnosti zámeny pozemkov. Na 

rokovanie prizvať poslancov Štefana Beňadika a Dušana Šimka 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 188 

Žiadosť Investa BM s. r. o. Sabinov o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o stanovisko k možnosti odkúpenia 

pozemkov pod budovou predajne Coop Jednota a priľahlého pozemku.  

B. Poveruje starostu obce rokovať s Investa BM s. r. o. Sabinov o budúcom využití budovy 

Coop Jednota. 

 

  

Uznesenie č. 189 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Poveruje starostu obce  písomne informovať Antona Jasenského, aby písomne vysvetlil za 

akým účelom žiada odkúpenie parcely KN C 26. Uvedený pozemok a stavby dlhodobo 

užívali predkovia Alexandra Maľcovského a na jeho užívaní trvá. Na tomto pozemku je aj 

priekopa na odvod dažďovej vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Drienici dňa 9.5.2017 

 

 

                                                                                                Ing. Igor Birčák 

                                                                                                   starosta obce 

                                                                                

 


