
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017 / ...... . 
(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa § 151n a nasl Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb medzi týmito zmluvnými 
stranami· 

Obec Plevník-Drienové 
Sídlo. Plevník-Drienové č 255,018 26 Plevník-Dnenové 
zastúpený: Miroslav Kremeň, starosta 
IČO 00317608 
DIČ 2020684721 
Bankové spoJeme 
IBAN 
Kontakt' 

VÚB, a s  
SK96 0200 0000 0000 2262 3372 
042/43 82 180, 0903 791 689, starosta@plevmk-dnenove sk 

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ stamc1 7282/20A, 911 01 Trenčín 
zastúpený Ing Jaroslav Baška - predseda 
IČO 36126624 
DIČ 2021613275 
IČ pre DPH 
Bankové spoJeme. 
IBAN· 

me Je platiteľom DPH 
Štátna pokladmca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
( ďalej spoločne aJ ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1 Budúci povmný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov zapísaných v katastn nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Považská Bystnca nasledovne. 

Plevník-Dnenové 340,62 

Plevník-Dnenové 193,13 

( ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok") 

1294 1710/65 4299 vodná p. 

1294 1710/57 4580 zast.p 

1/1 

1/1 

2 Budúci povinný z vecného bremena má záuJem zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvorenej 
porealizačným geometnckým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy reahzovaneJ 
v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, ktoreJ stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného bremena, osadená stavba 
cyklotrasy podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č 1 teJto zmluvy Stavba Je vo verejnom záu3me 

3 Účelom zmluvy Je získame právneho vzťahu k pozemku na zabezpečeme realizácie a udržateľnosti 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, predkladaného v rámci Operačného programu IROP. Realizácia projektu spočíva vo 



vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo vereJnom záuJlne, ktoreJ stavebníkom bude budúci oprávnený 
z vecného bremena a udržateľnosť proJektu spočíva v Jeho udržaní po dobu piatich (5) rokov od 
finančného ukončenia projektu 

4 Budúci povmný z vecného bremena a budúc1 oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po spresnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uvedený v bode 1 tohto článku teJto zmluvy bude naďalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade s porealizačným 
geometnckým plánom uzatvona zmluvu o znadení vecného bremena na budúci zaťažený pozemok 
uvedený v bode 1 tohto článku teJto zmluvy, príp. Jeho časť vytvorenú novým geometnckým 
plánom 

5 Zmluvou o znadení vecného bremena budúci povmný z vecného bremena znadi v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívaJÚCe v povmnosti budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku. 

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného bremena na
výstavbu a umiestneme stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená
na porealizačnom geometnckom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený
z vecného bremena,

b) strpieť prevádzkovame, užívame, údržbu, opravy, rekonštrukcm, modem1zácm stavby „Zlepšeme
cyklistickej mfraštruktúry v „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK a za tým účelom strpieť právo prechodu a preJazdu
zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného bremena, príp zamestnancov
a voz1d1el ním určenej organizácie.

6 Budúce vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
príp. Jeho časti vytvorenej geometnckým plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa t J  povinným z vecného bremena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, príp Jeho časti vytvoreneJ geometnckým plánom 

7. Budúce vecné bremeno sa znadi na dobu neurčitú

Článok2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl 1 teJto zmluvy sa znadi odplatne za 
Jednorazovú náhradu vo výške 1,00 Euro (slovom Jedno euro) za celý predmet zmluvy 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému
z vecného bremena Jednorazovú náhradu za vecné bremeno podľa predchádzaJúceho bodu tohto
článku teJto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet budúceho povmného z vecného bremena
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného bremena

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1 Budúci povmný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp. Jeho 
časti vytvorenej novým geometnckým plánom a za to, že na ňom neviaznu ťarchy, vecné bremená, 
záložné práva a am mé právne závady, okrem tých ktoré sú zreJmé z listov vlastníctva a o ktorých by 
písomne nemformoval budúceho oprávneného z vecného bremena V prípade akeJkoľvek závady, 
o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného bremena včas upovedomený, zodpovedá budúci povmný
z vecného bremena za prípadnú škodu
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2 Budúci povmný z vecného bremena vyhlasuJe, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha 

žiadne koname u notára, na súde, prípadne na mom orgáne štátneJ správy, o ktorom by písomne 
nemformoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že údaJe v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povmný z vecného bremena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom, aby mohla deklarovať Jej vlastníctvo, resp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJto súvislosti
vzmkla budúcemu oprávnenému z vecného bremena

3 Návrh zmluvy o znadení vecného bremena doručí budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu 
povmnému z vecného bremena spolu so žiadosťou o JeJ uzavretie naJneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia kolaudačného rozhodnutia stavby cyklotrasy reahzovaneJ v rámci projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK príp JeJ etapy 
Budúci povmný z vecného bremena sa zavazuJe predložiť na schváleme Obecnému zastupiteľstvu 
Obce Plevník-Dnenové znademe vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného 
bremena bezodkladne na naJbhžšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Plevník-Dnenové po 
doručení žiadosti o JeJ uzavretie 

4 Vyhotoveme zmluvy o znadení vecného bremena zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena 
a budúci povmný z vecného bremena sa zavazuJe zmluvu podpísať do 14 dní od schválema znadema 
vecného bremena Obecným zastupiteľstvom Obce Plevník-Dnenové Náklady na vyhotoveme 
geometnckého plánu ako aJ náklady na vklad práva zodpovedaJúceho vecnému bremenu uhradí 
budúci oprávnený z vecného bremena 

5 Ak budúci povmný z vecného bremena nesplní závazok uzavneť budúcu zmluvu o znadení vecného 
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonaneJ v súlade s týmto 
článkom teJto zmluvy, v lehote do 14 dní od schválema znadema vecného bremena Obecnému 
zastupiteľstvu Obce Plevník-Dnenové, môže sa budúci oprávnený z vecného bremena domáhať na 
súde, aby vyhláseme vôle budúceho povmného z vecného bremena bolo nahradené súdnym 
rozhodnutím 

6 Návrh na vklad práva zodpovedaJúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného bremena. 

7 Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé právo k pozemku podľa § 5 8 
ods 2 v spoJení s§ 139 ods 1 zákona č 50/1976 Zb stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

8 Budúci povmný z vecného bremena týmto udeľuje budúcemu oprávnenému z vecného bremena SVOJ 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku 1 teJto zmluvy 
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, 
a to výslovne pre účely územného konama, stavebného konama a kolaudačného konania stavby 
cyklotrasy reahzovaneJ v rámci tohto projektu Za týmto účelom prenecháva touto zmluvou 
budúcemu oprávnenému z vecného bremena, ako i tretím osobám splnomocneným alebo povereným 
budúcim oprávneným z vecného bremena, právo bezodplatne užívať budúci zaťažený pozemok na 
reahzácm výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci predmetného projektu. 

9. Budúci povmný z vecného bremena sa zavazuje, že sa až do okamihu splnema alebo zámku
všetkých povmností vyplývajúcich z teJto zmluvy zdrží akéhokoľvek konama, ktoré by brámlo alebo
znemožmlo uzatvoreme budúcej zmluvy o znadení vecného bremena podľa teJto zmluvy Budúci
povmný z vecného bremena sa najma zaväzuje, že budúci zaťažený pozemok nescudzí tretím osobám
am ho nezaťaží právom tretích osôb akéhokoľvek druhu Inak budúci povmný z vecného bremena
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závazku vzmkla budúcemu oprávnenému z vecného
bremena

10. Podmienky teJto zmluvy boh schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Plevník-Dnenové
číslo uznesema 22/2017 zo dňa 29 5.2017, ktorého výpis Je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
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Článok4 
Záverečné ustanovenia 

1 Túto zmluvu možno memť a doplmť len po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami Budúci povmný z vecného bremena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovama situovama stavby v teréne a ďalšieho 
stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom na budúci zaťažený 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o znadení vecného bremena bude realizovaná podľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 6 vyhotovemach, z ktoreJ 2 vyhotoveme obdrží budúci povmný z vecného 
bremena a 4 vyhotovema obdrží budúci oprávnený z vecného bremena 

3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuJe, sa nadia 
príslušnými ustanovemami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
SlovenskeJ republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účmnosť dňom nasledujúcim 
po dm JeJ prvého zvereJnema na webových sídlach zmluvných strán v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k mfonnác1ám v znení 
neskorších predpisov 

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plneme zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne právoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklotrasy plánovaneJ v rámci projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica- hranica ŽSK 

6 Práva a pov1nnost1 budúceho povinného z vecného bremena vyplývaJúce z teJto zmluvy prechádzaJÚ 
na nasleduJúc1ch právnych nástupcov 

7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť me Je obmedzená, túto zmluvu uzatvonh na 
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesm a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu s1 prečítali, jeJ obsahu rozumejú a na znak súhlasu JU podp1suJÚ 

8 Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy sú s1tuác1e a výpis uznesema Obecného zastupiteľstva Obce 
Plevník- Dnenové číslo 22/2017 zo dňa 29.05 2017 ako prílohy č 1 a 2 teJto zmluvy 

V Trenčíne dňa 

Budúci oprávnený z vecného bremena 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Jaroslav 
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Budúci povinný z vecného bremena· 
Obec Plevník-Drienové 

.... r 

Mirosláv Kremeň, starosta 
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Obec Plevnik�Drienové 
018 26 Plevník-Drienové 255 

UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové 
konaného dňa 29.5.2017 

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo nasledovným schváleným programom. 

1 Otvorenie a schválenie programu 
2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3 Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o činnosti obecného úradu
5 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzaJú v zábere cyklotrasy TSK 
6 Návrh na schválenie zámeru predaJa a prenájmu majetku obce - pozemky za Váhom (bývalá betonárka) 
7 Návrh na schválenie zámeru prenájmu maJetku obce - čarovná záhrada 
8 Žiadosť p Ladislava Haľamu o prenájom časti obecnej parcely KNE č.416 
9. Rozbor hospodárenia obce k 31.3 2017
1 O Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 - rozpočtové opatrenia 
11 Návrh na schválenie zmeny v komisii pre ochranu životného prostredia 
12 Rôzne (žiadosti občanov, pripravované proJekty a realizácie) 
13 Diskusia 
14 Záver 

Uznesenie č. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
správu o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 21/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 
správu o činnosti obecného úradu k 29 5 2017 

Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
maJetkoprávne vysporiadanie časti pozemkov KN-C 1710/65 a KN-C 1710/57, ktoré sú zapísané na LV č. 1294 vo 
vlastníctve obce formou zmluvy o budúcej zmluve o znadení vecného bremena odplatne a to za 1,00 € Uedno euro) za 
celý predmet zmluvy. Uvedené pozemky sa nachádzajú v zábere plánovanej stavby cyklotrasy v rámci projektu 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 7 : úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK. Stavba Je vo verejnom 
záujme a v súlade s územným plánom našej obce. 

Uznesenie č. 23/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
zámer na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky Doprastav, a.s za Váhom pre hospodárske účely 
Predaj a prenájom bude realizovaný spôsobom obchodnej vereJnej súťaže v zmysle § 9a odstavec 1 a, zákona č. 
138/1991 Zb o maJetku obcí. Jedná sa o nasledovné parcely: 



- k ú Plevník-Dnenové, pare č. 1711 /1 o výmere 12 84 7 m2, zastavané plochy a nádvoria
- k ú  Plevník-Drienové, pare č 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvona
- k.ú Plevník-Drienové, pare č. 1711/9 o výmere 3 406 m2

, zastavané plochy a nádvoria
Parcely Je možné odkúpiť alebo prenajať vcelku alebo aJ jednotl!vo podľa hore uvedeného rozpisu
OZ schvaľuje nasledovné podmienky verejnej obchodnej súťaže·

1 Ponuka musí obsahovať. Meno, priezvisko a adresu záujemcu, rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej 
osoby a IČO Záujemcom ponúknutá kúpna cena za 1 m2

, resp cena za náJom za 1 m2 /rok a číslo parcely 
o ktorú má záujem.

2 Uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť naraz, alebo v zmluvne dohodnutých splátkach na účet 
obce pred podaním návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, na1neskôr do 31 12 2017 Podmienky platenia 
nájmu budú dohodnuté v nájomnej zmluve. 

3 S uchádzačom môže obec uzatvoriť aj zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ale musí byť dodržané 
ustanovenie určené v bode 2 Zmluvy budú uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka. 

4. Vyhlasovateľ podmieňuje predaJ nehnuteľnosti Jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce
5 Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska výberovej kom1s1e pre súťaž 

rozhodne o najvhodneJšom návrhu. 
6 Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po 

rozhodnutí obecného zastupiteľstva o naJvhodnejšom návrhu S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpno
predajnú zmluvu, alebo nájomnú zmluvu 

7. Vyhlasovateľ Je oprávnený súťaž zrušiť, odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so
žiadnym uchádzačom Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznámi všetkým záuJemcom do 5 dnC od
vyhodnotenia súťaže

Uznesenie č. 24/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
výpoveď p Jozefa Janecha, Plevník-Drienové č 389 z nájmu nebytových priestorov starej MŠ - kde bola prevádzka 
čarovnej záhrady a to k 31 8 2017 

Uznesenie č. 25/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
zámer na prenájom časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC 
č 83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce Prenájom bude realizovaný spôsobom obchodnej 
vereinej súťaže v zmysle§ 9a odstavec 1a, zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí 
OZ schvaľuje nasledovné podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Ponuka musí obsahovať: Meno, priezvisko a adresu záujemcu, rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej
osoby a IČO.

2 Záujemca predloží cenou na prenájom nehnuteľnosti za 1 m2/rok a to zvlášť za vnútorné nebytové priestory 
a zvlášť za vonkajšiu záhradu 

3 Záujemca je v ponuke povinný predložiť podnikateľský zámer na danú nehnuteľnosť 
4 Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľný majetok bude prenajímať nie je stanovená 
5 Víťazom obchodnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky 
6 V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom viacerými navrhovateľmi za splnenia súťažných podmienok 

rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženého podnikateľského zámeru pre obec 
7 Predmet nájmu sa nemôže deliť. Navrhovateľ musí predložiť návrh na celý predmet obchodneJ verejnej súťaže 
8. Podmienkou podania ponuky je vykonanie obhliadky prenajímaných priestorov záujemcom o tieto priestory.
9 Vyhlasovateľ podmieňuje prenáJom nehnuteľnosti JeJ schválením obecným zastupiteľstvom obce 
1 O Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska výberovej komisie pre súťaž 

rozhodne o najvhodnejšom návrhu. 
11 Úspech, resp neúspech v súťaží oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po 

rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodneJšom návrhu S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavne nájomnú 
zmluvu na dobu neurčitú od 1.9.2017 s výpovednou dobou 3 mesiace 

12. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušit'i odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so
žiadnym uchádzačom. Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznám, všetkým záujemcom do 5 dnC od
vyhodnotenia súťaže.
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Uznesenie č. 26/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
a) bene na vedomie žiadosť p Ladislava Haľamu, Plevník-Dnenové č 38 o prenájom časti obecného pozemku par KN

E 416 o výmere cca 638 m2, ktorá sa nachádza súbežne s parcelami žiadateľa z dôvodu existencie ovocného sadu,
ktorý vysadili ešte jeho rodičia

b) ukladá stavebne) kom1s1í vykonať obhltadku predmetnej parcely a pripraviť stanovisko k možnému prenájmu časti
tejto parcely do nasledujúceho zasadnutia OZ

Uznesenie č. 27/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 
rozbor hospodárenia obce k 31 3 2017 

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 
rozpočtové opatrenia č 5/2017, 6/2017 a 7 /2017, ktoré sú samostatnou prílohou tohto uznesenia. 

Uznesenie č. 29/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
zmenu v zložení členov kom1s1e pre ochranu životného prostredia, verejný poriadok a pôdohospodárstvo, kde na 
materskú dovolenku odchádzajúcu Ing.Janu Franekovú nahradí p.Mária Nemčíková 

Uznesenie č. 30/2017 

Obecné zastupiteľstvo : 
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o pripravovaných akciách na najbližšie obdobie
b) schvaľuje v zmysle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení real1zác1u :

- kamerového systému
- mapového portálu obce
- rekonštrukcia havarijného stavu mosta do športového areálu
- plynovej kotolne a vykurovania priestorov TJ
- rekonštrukciu objektov ZŠ

V Plevníku - Drienovom, 29 5 2017 

Návrhová komisia· 
Ľubomíra Čičútová Bc.Miroslav Smadiš 

Starosta obce· 
Miroslav Kremeň 
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Soňa Jantošová 


