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Uznesenie č. 21/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu 1. Otvorenie 
 
Uznesenie č. 21/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
program rokovania s navrhnutou zmenou: 
 

 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vyradenie hasičskej techniky (AVIA) 
5. Údržba miestnych komunikácií a vybudovanie parkoviska pri cintoríne 
6. Rekonštrukcia kotolne 
7. Použitie rezervného fondu 
8. Predaj nehnuteľného majetku (schválenie zámeru) 
9. Čerpanie a úprava rozpočtu za III. polrok 2018 
10. Inventarizácia majetku obce 
11. Rôzne  -  Prednes rozprávky, Jubilanti, Vôňa Vianoc 

                           -  Informácia o získaní majetku  
12. Diskusia 
13. Záver 

 

Drienčanoch 08.10.2018           Peter Švoňava 
                             starosta 
 

 
 
 

Uznesenie č. 22/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komiesie 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
overovateľov zápisnice v zložení: Lukáš Kiš, Marián Tokár,  návrhovú komisiu v zložení: 
Peter Slimák, Mgr. Tatiana Krešneová  a zapisovateľku: Soňu Giertliovú 
 

Drienčanoch 08.10.2018           Peter Švoňava 
                             starosta 
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Uznesenie č. 23/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p.  
berie na vedomie 

- informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.07.2018 
 
 

Drienčanoch 08.10.2018           Peter Švoňava 
                             starosta 
 
 
 

Uznesenie č. 24/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu 4 Vyradenie hasičskej techniky (AVIA 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
súhlasí 
s vyradením hasičskej techniky AVIA 
 

Drienčanoch 08.10.2018           Peter Švoňava 
                             starosta 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 25/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu 5 Údržba miestnych komunikácií a vybudovanie parkoviska pri cintoríne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
nesúhlasí  
s rekonštrukciou miestnej komunikácie a vybudovaním parkoviska  k cintorínu. 

Drienčanoch 08.102018                         Peter Švoňava 
                             starosta 
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Uznesenie č. 26/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu č. 6. Rekonštrukcia kotolne 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
berie na vedomie 
informáciu ohľadom rekonštrukcie kotolne, ktorá sa po vypracovaní projektovej 
dokumentácie a rozpočtu prejdená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

V Drienčanoch 08.10.2018                         Peter Švoňava 
                             starosta  

 
 
 
   

Uznesenie č. 27/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu č. 7. Použitie rezervného fondu 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
schvaľuje 
použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4 800,00  € na odstránenie havarijného 
stavu majetku obce a to vyčistenie kanála dažďovej vody, vykopanie jarku na odtok návalovej 
dažďovej vody a  na opravu strechy čakárne v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

V Drienčanoch 08.10.2018                         Peter Švoňava 
                              starosta 

 
 
 

Uznesenie č. 28/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
 
K bodu č. 8. Predaj nehnuteľného majetku (schválenie zámeru) 
 
A/ s ch v a ľ u j e 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení  
neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území 
Drienčany –  KN-E 388/1 trvalé trávne porasty o výmere 431 m2, pre Ing. Jaroslava Račáka 
a Ing. Márii Račákovej, Zubkova25, 040 22 Košice. Kúpna cena 3,50 €/m2   je splatná do 30 
dní od  podpisu kúpnej zmluvy. 
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Kupujúci berie na vedomie, že hradí náklady s prevodom súvisiace. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť majetku a jeho nevyužiteľnosť pre    
obec. Ide o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.   
 
Odpredaj schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
Zámer obce na prevod majetku – parc KN-E 388/1 trvalé trávne porasty  o výmere 431 m2,  
na LV 580  priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovom sídle obce www.driencany.sk a na úradnej tabuli mesta v termíne od 20.09.2018 do 
05.10.2018. 
 
B/ ž i a d a  
   starostu  obce vyhotoviť návrh kúpnej zmluvy 
 

V Drienčanoch 08.10.2018           Peter Švoňava 
                                        starosta  

 
 
 
 

Uznesenie č. 29/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu č. 9. Čerpanie a úprava rozpočtu za III.Q.2018 
  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
a) schvaľuje 
úpravu rozpočtu za III.Q.2018 bežné príjmy  vo výške 3 583,11 €  a bežné výdavky vo výške 
5 525, 42€. 
b) berú na vedomie 
úpravu rozpočtu za III. Q.2018 príjmy zo ŠR vo výške 4 600,00 a výdavky zo ŠR vo výške 
4 079,35 €. 
 
       
 
V Drienčanoch 08.10.2018                                                                              Peter Švoňava 
                             starosta  
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Uznesenie č. 30/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu č. 10. Inventarizácia majetku obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  
schvaľuje 
inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Peter Slimák, členovia: Július Bútora, Marián 
Tokár a Soňa Giertliová 
 

 

V Drienčanoch 08.10.2018                                                          
                                                                                                                                        Peter Švoňava 
                             starosta 

 
 
 
 

Uznesenie č. 31/2018 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drienčany 

zo dňa 08.10.2018 
 
K bodu č. 11. Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Drienčany 
berie na vedomie 

-   informáciu o podujatiach: Prednes slovenskej rozprávky, Jubilanti a Vôňa Vianoc 
-   informáciu o získaní majetku od p. Aleny Muchovej darovacou zmluvou. 

 
 

V Drienčanoch 08.10.2018                                                          
                                                                                                                                        Peter Švoňava 
                             starosta 

 
 
 

Overovatelia:       Lukáš Kiš                                ........................... 
 
                            Marián Tokár                           ........................... 
 
                       
   Peter Švoňava 
 starosta 
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