
 

 

U Z N E S E N I E 

 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 10.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

   196. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

   197. Návrh programu zasadnutia  

   198. Kontrola uznesení 

   199. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 

   200. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 

   201. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

           na dieťa materskej školy a školskej jedálne 

   202. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

   203. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 

   204. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

   205. Dobrovoľný hasičský zbor obce 

   206. Doplnenie bodu programu  – Predaj majetku VVS a. s. Košice  

   207. Doplnenie bodu programu -  Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí 

   208. Rôzne – informácie starostu obce 

                                                

 

Uznesenie č.196 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje: 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:    Marek Mačišák 

       Mgr. Michaela Maľcovská 

       Ing. Peter Javorský 

                   2. overovateľa zápisnice                         Jozef Olejár 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 197 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje program  s navrhnutou zmenou programu: 

 doplnenie o bod č. 11. Predaj majetku VVS a. s. Košice  

 a o bod č. 12. Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 



 

 

 

Uznesenie č. 198 

 Kontrola uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 199 

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2022-2024 

B. schvaľuje rozpočet na rok 2022 

C. berie na vedomie: 

     1. návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

     2. stanovisko hlavného kontrolóra  

     3. stanovisko finančnej komisie 

 

Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 200 

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

uznáša sa na VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7           7 7               0              0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 201 

Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školskej jedálne 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

uznáša sa na  VZN č. 3/2021 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školskej jedálne 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 202 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 203 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

Uznesenie č. 204 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie príkaz starostu obce o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 



Uznesenie č. 205 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. prerokovalo  

Informáciu o nefunkčnosti dobrovoľného hasičského zboru, nezáujem o členstvo. Neúspech 

o spoluprácu s DHZ Červená Voda, DHZ Jakubovany a HZ Sabinov.  

 

B. navrhuje  

osloviť občanov obce: T. Mačišák, J. Škovrán, M. Kašaj, zistiť záujem organizovať v obci 

DHZ . 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

                7  7  6  0 1 

 

Uznesenie č. 206 

Predaj majetku obce Kanalizácia Stoková sieť C 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje 

Predaj  majetku obce  kupujúcemu – VVS, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a to: 

 

  95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný  v zmysle dotácie 

z Environmentálneho fondu v roku 2016 v nasledovnom rozsahu:  

SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C 

- stoka CA,  PVC DN 300    od km 0,0 – po km 0,089 o dĺžke    89,00 m 

                                       (z celkovej pov. dĺžky 239 m) 

- stoka CA3, PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,166 o dĺžke  166,00 m 

                                       (z celkovej pov. dĺžky 222 m) 

      Kanalizácia vybudovaná z dotácie z Environmentálneho fondu s p o l u :  

                    o dĺžke  255,00 m  

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Drienica v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé 

prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať 

kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo 

v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných 

kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. 

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí tak neprichádza do úvahy. 

Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločností, a. s. 

IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu  1,- € bez DPH  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné.  

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 



 

 

Uznesenie č. 207 

Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

neschvaľuje 

nefinancovať náklady na obyvateľov s trvalým pobytom na území obce Drienica 

v zariadeniach CVĆ zriadených na území iných obcí.  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

V Drienici 16.12.2021                                                                  Ing. Igor  B i r č á k  

                               starosta obce  

 

 

 


