
Uznesenie č. 25/2013 
zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 02.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5.Financovanie školskej jedálne 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

poukázanie finančných prostriedkov prijatých ako vlastné príjmy zo školskej jedálne na 

obnovu zariadenia školskej jedálne.  

 

Hlasovanie:   za:   počet: 7 (Bakos, Buliková,Balázs, Krajňáková, Tiszová 

         Icso, Bulik) 

   proti:  počet: 0 

   zdržal sa: počet: 0 

 
                                                                                                               Helena Ulbriková, starostka obce 

V Drnave 02.12..2013 

 

Uznesenie č. 26/2013 
zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 02.12..2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  6. Schválenie predaja, prevodu  pozemku 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

r u š í 

uznesenie OZ č. 3/2012 zo dňa 1.2.2012 a č. 18/2013 zo dňa 8.7.2013, ktorými bol schválený 

predaj pozemku obce. 

 

Hlasovanie:   za:   počet: 7 (Bakos, Buliková,Balázs, Krajňáková, Tiszová 

         Icso, Bulik) 

   proti:  počet: 0 

   zdržal sa: počet: 0 

 
                                                                                                               Helena Ulbriková, starostka obce 

V Drnave 02.12.2013 

Uznesenie č. 27/2013 
zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 02.12.2013 

___________________________________________________________________________ 



 

K bodu  6. Schválenie predaja, prevodu  pozemku 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce v k.ú. Drnava, novovytvorená parcela, 

parc. č. KN C 839/5 trvalý trávnatý porast s výmerou 2000 m2, podľa Geomertického plánu 

č.74/2013 zo dňa 14.8.2013 GEODÉZIOU Rožňava, s.r.o., pre Ing. Július Fejedelem bytom 

Drnava č. 217, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok obec 

nevyužíva a kupujúci na vlastné náklady vybudoval prístupovú cestu k svojim 

nehnuteľnostiam za cenu 2000,-€. 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 

 

ukladá 

Zabazpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov obce 

 

Hlasovanie:   za:   počet: 7 (Bakos, Buliková,Balázs, Krajňáková, Icso,  

   Tiszová, Bulik) 

   proti:  počet: 0 

   zdržal sa: počet: 0 

 
 

                                                                                                               Helena Ulbriková, starostka obce 

V Drnave 02.12..2013 

 

Uznesenie č. 28/2013 
zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Drnava 

zo dňa 02.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Úprava rozpočtu 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Drnava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

a, schvaľuje 

Návrh na úpravu rozpočtu obce Drnava na rok 2013. 

 

Hlasovanie:   za:   počet: 7 (Bakos, Buliková,Balázs, Krajňáková, Icso,  

   Tiszová, Bulik) 

   proti:  počet: 0 

   zdržal sa: počet: 0 
                                                                                                              Helena Ulbriková, starostka 

obceV Drnave 14.10.2013 

 



 

 
 

 


