
           Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce 6/2014 z 7.8.2014

Obecné zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  
a) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7.8.2014
b) Zámer na predaj majetku obce – pozemky parcely:   

pozemok  parcela registra KNC č.  554/2  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 731 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
pozemok  parcela registra KNC č.  554/3  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 730 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
pozemok  parcela registra KNC č.  554/4 vedená ako zastavaná plocha  o výmere 712 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/5  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 711 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/6  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 702 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/7  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 710 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/8  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 733 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/9  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 704 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce. 
pozemok  parcela registra KNC č.  554/10  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 712 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
 za minimálnu cenu 23,90 €/m2 pozemku.  
      c)  v súlade s §11 ods.4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov  výkon funkcie starostu obce v novom volebnom období r. 2014- 
2018 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 



     d)   Zámer na predaj majetku obce parcely KNC č. 325  o výmere 973 m2 a parcely KNC č. 
318/5 o výmere 2575 m2 za  minimálnu cena 6,- €/m2 u obidvoch pozemkov.  

  B .    u r č u j e  
       a)  v súlade s § 9 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v         

znení neskorších predpisov, že obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  bude mať 
vo volebnom období 2014-2018 celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom 
obvode pre celú obec.   
  

 

                                    Ing. Jozef Bujňák
    Starosta obce v.r.
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