Návrh na uznesenie č. 7/05/2015
zo 7 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 25. mája 2015
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 034/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 7. zasadnutia OZ
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8 za: 8

proti:

-

zdržal sa:

-

Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 035/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Blaščák, Peter Berdis
a) určuje
- overovateľov zápisnice:
- zapisovateľ zápisnice:

Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák
Mgr. Iveta Mišenčíková

Výsledok hlasovania: prítomní: 8

za: 8 proti: -

zdržal sa:

-

K bodu 2: Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 036 /2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia dňa 20.4. 2015.
Výsledok hlasovania:

prítomní:

8

za: 8

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3:
Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Košice
Uznesenie č. 037/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje

návrh zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.,
Komenského 50, Košice o kúpe zaknihovaných cenných papierov v počte 7348 ks za
kúpnu cenu 3,32 € za jeden kus akcie t.j. za celkovú kúpnu cenu 24 395,36 €.

Výsledok hlasovania: prítomní: 8 za: 8 proti: -

K bodu č. 4

zdržal sa: -

Schválenie Zámeru č. 4 na predaj majetku obce

Uznesenie č. 038/2015

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Zámer č. 4 na predaj majetku obce :
A) pozemok parcela registra KNC č. 554/2 vedená ako zastavaná plocha o výmere 731 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
B) pozemok parcela registra KNC č. 554/3 vedená ako zastavaná plocha o výmere 730 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu
C) pozemok parcela registra KNC č. 554/4 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
D) pozemok parcela registra KNC č. 554/5 vedená ako zastavaná plocha o výmere 711 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
E) pozemok parcela registra KNC č. 554/6 vedená ako zastavaná plocha o výmere 702 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
F) pozemok parcela registra KNC č. 554/7 vedená ako zastavaná plocha o výmere 710 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.

Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
G) pozemok parcela registra KNC č. 554/8 vedená ako zastavaná plocha o výmere 733 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
H) pozemok parcela registra KNC č. 554/9 vedená ako zastavaná plocha o výmere 704 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do
príslušného Katastra nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty
predávaného majetku obce a na vyhotovenie geometrického plánu.
I) pozemok parcela registra KNC č. 554/10 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 19,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 010/2015 zo dňa 26.1.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.

Výsledok hlasovania:

K bodu 5

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014

Uznesenie č. 039/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 2014 s výrokom:
s výhradou
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

7

proti: -

zdržal sa: 1

b) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šarišské
Dravce za rok 2014.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

c) zaväzuje starostu obce predkladať na zasadnutia obecného zastupiteľstva stav záväzkov obce a
to minimálne 1 x štvrťročne
Výsledok hlasovania:

K bodu 6

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

Rôzne

Uznesenie č. 040/2015
Obecné

zastupiteľstvo

a) ruší uznesenie č. 8/2014 zo 4.9.2014 v časti A v bode b) a bode c) v znení
„ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 554/2 o výmere 731 m2 vedený
ako zastavaná plocha v KÚ Šarišské Dravce za cenu 27,- €/ m2 žiadateľovi Patrikovi Krišovi
bytom Šarišské Dravce 138 na výstavbu rodinného domu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 554/5 o výmere 711 m2 vedený
ako zastavaná plocha v KÚ Šarišské Dravce za cenu 25,- €/ m2 žiadateľovi Jánovi Mišenkovi
bytom Šarišské Dravce 19 na výstavbu rodinného domu.“
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

b) ruší uznesenie č. 031/2015 časť b) zo dňa 20.4.2015 v znení:
Obecné zastupiteľstvo
b) schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 554/5 v rámci Zámeru na predaj majetku obce
č. 3 z 26.1.2015 pre žiadateľa Martin Hurajt bytom Šarišské Dravce 178 za cenu 20,- za
m2.“
Výsledok hlasovania:
K bodu 7)

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

Diskusia

Uznesenie č. 041/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) nesúhlasí s prevádzkovaním stávkovej kancelárie firmy SYNOTTIP Poprad – Matejovce v
Pohostinstve p. Petra Kriša, Šarišské Dravce 68
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

proti: -

zdržal sa: -

Uznesenie č. 042/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie stav záväzkov obce k 25.5.2015
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

8

Uznesenie č. 043/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) poveruje starostu obce zabezpečiť začatie prevádzkovania príspevkovej organizácie Obecná
knižnica.

Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za:

8

proti: -

zdržal sa: -

Diskusia a interpelácie poslancov

V Šarišských Dravciach dňa 25.5. 2015

overovatelia zápisnice:
Jozef Janič v.r.
RNDr. Pavol Haborák v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Mišenčíková I. v.r.

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

