Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 04.05.2011
v kancelárii OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí OZ, ktoré bolo
zvolané ohľadom schválenia prenájmu pôdy.
Zapisovateľka p. Soňa Giertliová , overovatelia zápisnice Bc. Anita Koniarová a Igor
Chromek.
Na zasadnutí OZ dňa 24.03.2011 starosta obce navrhol pôdu, ktorej je vlastníkom obec
prenajať firme AGRODRUŽSTVO Drienčany, alebo AGROTRADE Padarovce podľa
dohody s konateľmi uvedených firiem, s tým, že sa pôda prenajme podľa vyššej sumy za
prenájom. Starosta obce vyzval uvedené firmy na predloženie ponuky prenájmu. Firma
AGRODRUŽSTVO Drienčany ponúkla za prenájom pôdy 27,00 € za 1 ha čo je najvyššia
ponuka tejto firmy. Firma AGROTRADE Padarovce ponúkla za prenájom pôdy 28,00 € za 1
ha. Poslanci jednohlasne súhlasili s prenájmom pôdy firme s vyššou ponukou, čiže firme
AGROTRADE Padarovce s tým, že v navrhnutej nájomnej zmluve, ktorú predložil starosta
obce treba prekonzultovať bod č. 2 v článku II a v článku IV. bod č. 3. p. poslankyňa Zita
Tokárová navrhla, že sa poradí s právničkou a prehodnotí opravu týchto bodov. S opravami
a s konečným podpísaním zmluvy budú poslanci oboznámení.
Rôzne:
- Koniar Milan navrhol, že zabezpečí stavanie vatry, ktorá by sa zapálila v sobotu
07.05.2011. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Bc. Anita Koniarová
Igor Chromek

............................
............................

Peter Švoňava
starosta

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.05.2011 na
Obecnom úrade v Drienčanoch.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Uznesenie č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Bc. Anitu Koniarovú a Igora Chromeka
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 26/2010
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
prenájom pôdy firme AGROTRADE Padarovce za 28,00€ za 1 ha, čo je výhodnejšia ponuka.

Overovatelia:
Bc. Anita Koniarová

............................

Igor Chromek

............................

Peter Švoňava
starosta obce

