Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109
Uznesenie č. 13/12/2017
z 39 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 4.12.2017
K bodu 1 a 2: Otvorenie
Uznesenie č. 081/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program 38. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:

Výsledok hlasovania:

prítomní:

6 za: 6 proti:

0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 082/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
návrhovú komisiu v zložení: Katarna Hovančíková, Mgr. Pavol Polomský
b) určuje
overovateľov zápisnice: Peter Berdis, Mgr. Marko Angelovič
zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania:

prítomní:

6 za: 6 proti: 0

zdržal sa: 0

Berie na vedomie kontrolu uznesení z 23.10.2017
K bodu 3: Návrh VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Uznesenie č. 083/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby,
spôsob určenia úhrad a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci
Šarišské Dravce
Uznesenie č. 084/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby spôsob
určenia úhrad a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské
Dravce
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 3 Návrh VZN 2/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby ,
zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce
Šarišské Dravce na kalendárny rok 2018
Uznesenie č. 085/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje VZN č. 2/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby , zaradené do siete
škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Šarišské Dravce na
kalendárny rok 2018
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 4 Nové podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári
v roku 2018
Uznesenie č. 086/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu vedúcej Denného stacionára Mgr. Haborákovej o nových
podmienkach pri poskytovaní služieb v Dennom stacionári
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 5 Kúpa bytového domu – návrh na schválenie
Uznesenie č. 087/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje kúpu bytového domu s 11 b.j. - bytmi bežného štandardu“, súpisné číslo :
347 zapísaný na liste vlastníctva č. 769 vedeného na STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11,
082 71 Lipany, za cenu 569 300.- € postavený na pozemku parc. č. KN-C 360/4
( pozemok 360/4 je vo vlastníctve obce Šarišské Dravce), v podiele 1/1 spolu so stavbami
tvoriace prislúchajúcu technickú vybavenosť k bytového domu, ktoré sa nezapisujú do
katastra nehnuteľnosti a ktoré sú určené na to, aby sa užívali spolu s bytovým domom za
cenu 5 606.- € a to:
Komunikačné a spevnené plochy, kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia, vodovodná
prípojka, odberné elektrické zariadenie, NN prípojka a STN plynová prípojka sú postavené
na pozemkoch. KN-C 360/1, 360/3, 626/1 a 626/4 zapísaný na LV č. 327, ktoré sú vo
vlastníctve obce Šarišské Dravce. Celková kúpna cena je 574 906,- € a bude uhradená z
dotácie MVaRR SR vo výške 227 720,- €, z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške 341
580,- €. Infraštruktúra k bytovému domu v celkovej výške 5606 € bude uhradená z dotácie
MVaRR SR vo výške 3 920,- € a z vlastných prostriedkov obce vo výške 1 686,- €.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

b) schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v KÚ
Šarišské Dravce zapísané v katastri nehnuteľností:
A) bytový dom, popis stavby Bytový dom s 11 b.j. Šarišské Dravce súpisné číslo 347
postavený na parcele č. KNC 360/4
B)

parcela KNC č. 360/4 , druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 312 m²,
parcela KN-C 360/1 o výmere 8706 m2,druh zastavané plochy a nádvoria,
parcela KNC 360/3 o výmere 368 m2, druh zastavané plochy a nádvoria,
parcela KNC č. 626/1 o výmere 5433 m2, druh zastavané plochy a nádvoria,
parcela KNC č. 626/4 o výmere 174 m2 druh zastavané plochy a nádvoria,

v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na zabezpečenie úveru. Úver bude použitý na
financovanie kúpy bytového domu – 11 b.j. Šarišské Dravce 347.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

c) súhlasí, aby pozemok parcela KNC č. 360/4 nachádzajúci sa v KÚ Šarišské Dravce ,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m2, zapísaný na LV č. 327 bol
použitý ako zábezpeka pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre Obec
Šarišské Dravce.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 6 Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2018
Uznesenie č. 088/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2018
Výsledok hlasovania:

K bodu 7
2018

prítomní: 6 za: 6 proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko kontrolórky obce na 1. polrok 2018 a Rozpočet obce na rok

Uznesenie č. 089/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce na 1. polrok 2018
b) schvaľuje Rozpočet obce na rok 2018
c) berie na vedomie rozpočty obce na rok 2019 a 2020
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 8

Diskusia

Uznesenie č. 090/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) zriaďuje Denné centrum pre seniorov od 1.1.2018 so sídlom v budove kaštieľa č. 67.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce vypracovať štatút Denného centra pre
seniorov. Obecné zastupiteľstvo menuje za zodpovednú osobu v Dennom centre pre
seniorov Ing. Antona Blaščáka.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 091/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje spôsob prevodu pozemku parcela č. KNC č. 256/5 o výmere 164 m2 vedený
ako záhrada ako hodný osobitného zreteľa na výstavbu rodinného domu, KÚ Šarišské
Dravce za cenu 16,90 €/m2 pre Júliusa Sekeráka a manželku Máriu Sekerákovú bytom
Šarišské Dravce 30.
b) konštatuje, že zámer s týmto spôsobom prevodu bude zverejnený po domu min. 15 dní
na internetovej stránke obce.
V Šarišských Dravciach 4.12.2017

overovatelia zápisnice:
Peter Berdis v.r.
Mgr. Marko Angelovič v.r.

zapisovateľka:

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

