
 Uznesenie č.  9/07/2015
z 9 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach

konaného dňa 27. júna 2015

K     bodu 1:  Otvorenie

Uznesenie č.     050/2015
O b e c n é     z a s t u p i t e ľ s t v o 
a) schvaľuje program 9. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:

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

Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Uznesenie č.     051/ 2015
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
a) volí 
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Blaščák, Mgr. Marko Angelovič

a) určuje 

- overovateľov zápisnice:    Peter Berdis, Jozef Janič

- zapisovateľ zápisnice:      Mária Šašalová

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

K     bodu 2:  Kontrola uznesenia

Uznesenie č.     052 /2015
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o  
a) berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia dňa 15.6.2015. 

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

K     bodu 3:    Zámer na predaj majetku obce č. 5

Uznesenie č. 053/2015

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

    a) schvaľuje minimálnu cenu za predaj pozemkov v areáli býv. MŠ vo výške 16,90 €/m2.

Uznesenie č. 054/2015

    b) schvaľuje Zámer na predaj majetku obce č. 5

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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 



Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90 /m²  uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú 
hodnotu pozemku  stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. 
Ľudovítom Hrehorčákom. 
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 16,90  /m²   uznesením
obecného zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú
hodnotu  pozemku   stanovenú  znaleckým  posudkom  č.  6/2014  vypracovaného  znalcom  Ing.
Ľudovítom Hrehorčákom. 

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

K bodu 4 :  Informácia o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na školský rok 2015/2016

Uznesenie č.  055/ 2015



 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o  

a) berie na vedomie  Informáciu o pripravenosti  ZŠ s MŠ na školský rok 2015/2015 podanú
riaditeľom ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Mgr. Pistrákom.

b) súhlasí  s prekročením  záväzného rozpisu rozpočtu na normatívne financovanie pre ZŠ s MŠ
na rok 2015 v pomere 82,5 % na osobné náklady o 6 000,- € z dôvodu zrušenia rotácie učiteliek
na 1. stupni v rámci stabilizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

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

 K bodu 5      Rôzne

Uznesenie č. 056/2015

schvaľuje  predaj pozemku a  predajnú cenu za pozemok parcela č. 563, KÚ Šarišské Dravce o
výmere 423 m2 vedený na LV 639 vo výške 0,66 €/m2 pre Radoslava Beliša a manž.  Máriu
Belišovú Šarišské Dravce 175.

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

V Šarišských Dravciach  d ňa  27.7. 2015

overovatelia zápisnice:                zapisovateľka:            starosta obce:
Peter Berdis   v.r.                                   Mária Šašalová                   Ing. Jozef Bujňák  v.r.
Jozef Janič     v.r. 


