
U Z N E S E N I E 

 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 11.3.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

   208. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

   209. Návrh programu zasadnutia  

   210. Kontrola uznesení 

   211. Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice 

   212. Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku 

   213. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice  

   214. Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a. s. Košice 

   215. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

   216. Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie 

   217. Plán zasadnutí OcZ na rok 2022 

   218. 690. výročie obce 

   219. Financovanie nákladov na CVČ na území iných obcí 

    

                                                 

Uznesenie č.208 

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

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

        Jozef Kunák 

        Marek Mačišák 

                   2. overovateľa zápisnice                         Milan Malcovský 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 5 5 0 0 

 

Uznesenie č. 209 

Návrh programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

Schvaľuje: program zastupiteľstva 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 5 5 0 0 

 

Uznesenie č. 210 

 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 5 5 0 0 

 



Uznesenie č. 211 

Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. prerokovalo  návrh p. Hačšáka na predaj pozemku za 8 100,00 Eur za 16 m² pod miestnou 

komunikáciou alebo návrh na zámenu pozemkov po obhliadke v teréne 

 

B.  neschvaľuje odkúpenie pozemku na túto cenu 

Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

Uznesenie č. 212 

Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. berie na vedomie žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku 

B. neschvaľuje predaj pozemku pod cyklochodníkom  

 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

Uznesenie č. 213 

Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice v prospech VVS a. s. na 

nižšie uvedených pozemkoch Obce Drienica, cez ktoré prechádza vodovodné a kanalizačné 

potrubie podľa vyznačenia v geometrickom pláne č. 171/2021 vyhotoveného dňa 15.11.2021 

firmou Geoteam M. Z. s. r. o. Hutnícka 19, Košice a overeného Okresným úradom Sabinov, 

katastrálny odbor pod č. G1-804/2021 dňa 30.11.2021 Celkový záber vecného bremena je 884 

m². Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Náklady spojené s vkladom do katastra 

nehnuteľnosti uhradí VVS a. s. Košice.  

Zriadenie vecného bremena na majetok obce, a to na pozemkoch obce:  
 

 

LV Parcela  Druh pozemku 
Výmera 

m2 
Podiel 

1105 
KN-C č. 

1138/5 

Zastavaná plocha a nádvorie  
845 1/1 

1105 KN-C č. 

1138/6 

Zastavaná plocha a nádvorie 
2929 1/1 

1105 KN-C č. 

1138/18 

Zastavaná plocha a nádvorie 
326 1/1 



520 KN-C č. 

1464/14 

Ostatná plocha  
990 1/1 

520 KN-C č. 

1473/34 

Zastavaná plocha a nádvorie 
1004 1/1 

520 KN-C č. 

1473/39 

Zastavaná plocha a nádvorie 
95 1/1 

 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného: 

a) strpieť umiestnenie Stavby, jeho užívanie a prevádzkovanie, rekonštrukcie na 

Dotknutých nehnuteľnostiach v prospech Oprávneného, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) Oprávneného na 

Dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 

modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly Stavby, 

Oprávnený môže na  výkon všetkých  uvedených činností  podľa tejto Zmluvy   poveriť  

aj  tretie osoby (napr. dodávatelia, subdodávatelia, geodeti a iní), 

c) nerealizovať na Dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným 

základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by 

mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez 

predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to v trase vedenia Stavby spolu s jeho 

ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 52/2020. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

Uznesenie č. 214 

Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a. s. Košice 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A. prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

 

               1. zverenie majetku obce kanalizácia stoka Ca, materiál PVC, DN 300 o dĺžke 120 m 

a stoka Ca 3-1, materiál PVC, DN o dĺžke 47,72 m  do správy pre VVS, a. s. s 

obstarávacou cenou 103 242,06 Eur 

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. a to: 

-  výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 

vlastníka  - vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete ( ďalej VKS ) odbornou 

organizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.( ďalej len VVS, a.s.) v súlade so 

zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

- účastníci zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného infraštrukturálneho 

majetku vlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stočného od jednotlivých 

producentov odpadových vôd, napojených na verejnú kanalizáciu. Fakturáciu stočného 

zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorý má sám právo fakturovať stočné v plnej 

výške vo svoj prospech. 

        -  uzatvára sa na dobu neurčitú  



        - prevádzkovateľ je povinný  

       - zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd vo vodohospodárskom zariadení – VKS 

       - vykonávať prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov 

             - ihneď informovať vlastníka o vzniknutých poruchách, ktoré môžu vážne ohroziť 

prevádzku, alebo zapríčiniť haváriu. 

            - Obec je povinná 

               - odovzdať infraštrukturálny majetok prevádzkovateľovi v bezchybnom a funkčnom 

stave. Dokladom je spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí prevádzkovaného 

infraštrukturálneho majetku a popis technického stavu verejnej kanalizačnej siete. 

                - informovať prevádzkovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť 

prevádzku infraštrukturálneho majetku, plnenie ustanovení zmluvy a výslednú efektívnosť 

poskytovaných služieb. 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 215 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 6 6 

 

 

 

Uznesenie č. 216 

Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie informácie starostu obce o utečeneckej kríze  

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

Uznesenie č. 217 

Plán zasadnutí OcZ na rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 



7 6 6 0 0 

 

 

Uznesenie č. 218 

690. výročie obce 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. Prerokovalo uskutočnenie osláv výročia obce 

B. Schvaľuje vydanie fotoknihy so slovníkom a termín osláv 27.8.2022 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

Uznesenie č. 219 

Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 

A. zrušuje uznesenie č. 207/2021 

B. schvaľuje nefinancovať CVČ na území iných obcí 

 

Hlasovanie poslancov: 
Počet poslancov Prítomní Za Proti Zdržal sa 

7 6 6 0 0 

 

 

 

V Drienici 16.3.2022       Ing. Igor  B i r č á k  

             starosta obce 

 


