
        Zápisnica 
        z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 9. novembra  2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
                                          3.   Návrh nájomných zmlúv na výstavbu obecného nájomného bytového 

      domu v areáli ZŠ
4.   Návrh kúpnej zmluvy s COOP Jednota SD Prešov  

                                          5.   Rôzne
                                          6.   Diskusia 
                                          7.   Záver

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Antona Blaščáka a Miroslava Šveca. Do 
návrhovej komisie navrhol Máriu Janoškovú a RNDr. Pavla Haboráka.  Zasadnutie OcZ sa riadilo 
programom, ktorý bol zaslaný a ktorý poslanci schválili. 

K bodu 2

Starosta informoval poslancov  plnením uznesenia č. 10/09/2015 zo dňa 14.9.2015.

K bodu 3

      
Návrh nájomných zmlúv na výstavbu obecného nájomného bytového  domu v areáli ZŠ

  V tomto bode programu starosta obce informoval  prítomných so skutočnosťou, že výstavba 
bude    realizovaná dodávateľským spôsobom. V rámci zvolaného územného konania je 
potrebné    dokladovať stanoviská orgánov štátnej správy. V januári 2016 bude podávaná žiadosť o 
dotáciu a  
      úver na odkúpenie skolaudovaného bytového domu. V rámci výstavby je potrebné doriešiť nájomnú
      zmluvu na prenájom pozemku do vybudovania bytovky a zmluvu o budúcej zmluve ohľadom 

podmienok výstavby bytovky a infraštruktúry k bytovke.   Financovanie výstavby by bolo v podiele
70% úver zo ŠFRB a 30% dotácia.
Starosta obce na zasadnutí privítal konateľa firmy STAV-MAJO s.r.o. Lipany p. Mizeráka, ktorý by 
dodávateľským spôsobom realizoval výstavbu obecného nájomného bytového domu. Tento 
poslancom objasnil návrhy Zmluvy o budúcej zmluve a Zmluvu o nájme pozemku na výstavbu 
spomínaného objektu. Návrhy jednotlivých zmlúv boli poslancom zaslané na mailové adresy. 
Poslanci požiadali o predloženie podrobného rozpočtu výstavby. Obstarávacia cena bytového domu 
by predstavovala 564 700, €, pričom úverové zdroje predstavujú 395 290,- € a dotácia 169 410.- €. 
Priemerný náklad na m2 bytu je 879,9518 €. Jednotlivé byty by mali výmeru 58,34 m2. 
Infraštruktúra (prípojky) bude realizovaná za 1,- €, iba pri realizácii spevnených plôch pri 
predpokladaných nákladoch cca 20 tis €  bude potrebná spoluúčasť obce vo výške 30%   nákladov. 
Do rozpočtu obce na rok 2016 je potrebné zahrnúť mesačné splátky úveru a 30% spoluúčasť obce. 



RNDr. Haborák poznamenal, že rozpočet obce na rok 2016 v rámci nastavených splátkových 
kalendárov je skoro naplený, ako bude obec riešiť spolufinancovanie a splátky úveru. V rámci roka 
2016 obec nemôže plánovať žiadne investície. Starosta k tomu informoval, že spoluúčasť obce vo 
výške 5-6 tis € a splátky úveru budú zvládnuteľné. Podielové dane na rok 2016 budú navyšované o 
1,5 % Taktiež sa v rozpočte obce na rok 2016 ráta s navýšením dane z nehnuteľností pre právnické 
osoby podnikajúce v areáli bývalého PD a aj s navýšením poplatkov za odpad. 
Kontrolórka obce sa u p. Mizeráka informovala ako je to nastavené so splácaním úveru, nakoľko 
výstavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom, obec nadobudne po splnení náležitostí objekt 
a infraštruktúru do vlastníctva po kolaudácii stavby. Tento informoval, že u iných  obcí, kde firma 
realizuje výstavbu rovnakým spôsobom úver obec nespláca. Obec môže požiadať o odklad splátok 
ŠFRB.
Kontrolórka požiadala o preverenie  odkedy bude obec splácať úver, nakoľko v zmluvách o 
poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu je uvedený termín „ po otvorení čerpacieho účtu“. 
Taktiež poukázala na skutočnosť, že v Zmluve o budúcej zmluve nie sú uvedené výmery bytov. 
Informovala sa, či prístupová cesta k bytovému domu bude v réžii firmy STAV-MAJO s.r.o. Lipany.
P. Mizerák informoval, že dodatkom k Zmluve o budúcej zmluve sa presne vyšpecifikujú náklady 
na byt a prípojky i spevnené plochy. Prístupová cesta je v cene parkoviska.

Návrh na uznesenie       

Obecné   zastupiteľs tvo   schvaľuje 

1. Investičný zámer kúpy nájomných bytov 11 bytových jednotiek bežného štandardu a technickej
vybavenosti v obci Šarišské Dravce: „11 b.j. Šarišské Dravce – obecné nájomné byty“,
2.  Účel  kúpy  nehnuteľnosti  -  obecných  nájomných  bytov:  „11  b.j.  Šarišské Dravce  –  obecné
nájomné byty“ (11 bytových jednotiek) s technickou vybavenosťou umiestnenom na parcele č. C KN
360/1, 626/1, 626/4, 359/1 vedený na LV č. 327, v kat. území Šarišské Dravce,
3. Zmluvu o nájme pozemku na výstavbu nájomných bytov so spoločnosťou: STAV-MAJO, s.r.o.,
Železničná 11, 082 72 Lipany, IČO: 36 506 541,
4. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71
Lipany, IČO: 36 506 541,
5. Poveruje starostku obce na podpísanie zmluvy o nájme pozemku na výstavbu nájomných bytov so
spoločnosťou STAV-MAJO, s.r.o., Lipany IČO: 36 506 541,
6. Poveruje starostku obce na podpísanie zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve nájomných bytov so
spoločnosťou STAV-MAJO, s.r.o., Lipany,  IČO: 36 506 541

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,  

Zdržal sa:         Mgr. Angelovič Marko,
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 4 
Návrh kúpnej zmluvy s COOP Jednota SD Prešov  

Poslancom bol doručený návrh kúpnej zmluvy s COOP Jednota SD Prešov na odkúpenie 
pozemku parcela KNC č. 179/5 o výmere 169 m2 za cenu 10.- €/m2. Jedná sa o parcelu vo 
vlastníctve COOP Jednota SD Prešov. Starosta k tomu informoval, že uvedený pozemok je už  
oplotený tak ako je to vyznačené v geometrickom pláne. Majetkoprávne je potrebné  tento stav  
doriešiť kúpnou zmluvou, ktorou táto parcela sa stane majetkom obce a právny stav bude totožný s 
reálnym stavom. 



Návrh na uznesenie  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
návrh kúpnej zmluvy  č. 072015 uzatvorený s COOP Jednota, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,
081 77 Prešov ako predávajúcim a Obcou Šarišské Dravce ako kupujúcim. Predmetom kúpnej
zmluvy je parcela KNC č. 179/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  169 m2 za dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 10,- €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu  celkom 1 690,- €.  

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,   Mgr. Angelovič Marko,

Zdržal sa:         -----------------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 5 a 6

Rôzne a diskusia

Žiadosť TIPSPORT SK s.r.o. Žilina na umiestnenie stávkovej kancelárie

Mgr. Mišenčíková informovala poslancov so žiadosťou TIPSPORT SK s.r.o. Žilina na umiestnenie 
stávkovej kancelárie v priestoroch Pohostinstva Peter Kriš, Šarišské Dravce 68. Prevádzková doba 
denne od 15.00-22.00 hod. Poslanci v rámci diskusie k tejto žiadosti vyjadrili nesúhlasné stanoviská
k vyhoveniu žiadosti. 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje žiadosť  o  vydanie  súhlasu k  umiestneniu  prevádzky – stávkovej  kancelárie  v  obci
Šarišské Dravce, adresa prevádzky Pohostinstvo Peter Kriš, Šarišské Dravce 68 v čase denne od
15.00 hod do 22.00 hod vzhľadom k tomu, že sa neustále porušuje otváracia doba v prevádzke.

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,   Mgr. Angelovič Marko,

Zdržal sa:         -----------------
Proti hlasovali:  --------------------

Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Bednarčík,  Šarišské Dravce 103

Jaroslav Bednarčík požiadal o prenájom časti pozemku parcela KNC č. 120 KÚ Šarišské Dravce o
výmere 18 m2. Mgr. Angelovič ozrejmil poslancom, že sa jedná o jediné priestranstvo v časti obce
Slivník, kde sa dá s veľkým autom otočiť, zisťoval názory susedov a tí nesúhlasia. Starosta k tomu
informoval, že pri stavbe rodinného domu brata Slavomíra Bednarčíka sa uvedené priestranstvo
rozšírilo do terajšej podoby. Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli preskúmať osadenie garáže v
teréne, prípadne navrhnúť iné miesto, kde by mohla byť garáž osadená. Následne na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva bude táto žiadosť opätovne prejednaná.



Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Kontrolórka obce predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2015, ktorým sa upravuje rozpočet
obce v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 31 000,- €. V príjmovej časti suma predstavuje príjem
z predaja cenných papierov VVS a Prima banky a vo výdavkovej časti sa ponižuje o túto sumu
položka rozpočtu Predaj pozemkov na IBV o sumu 31 000,- €. Po úprave bude v príjmovej časti
navýšená príjmová časť rozpočtu na položke 231 Príjem z predaja cenných papierov a ponížená
príjmová časť rozpočtu v položke 233001 Predaj pozemkov na IBV.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,   Mgr. Angelovič Marko,

Zdržal sa:         -----------------
Proti hlasovali:  --------------------

Kontrolórka  obce  navrhla,  aby  starosta  obce  podal  návrh  na  uznesenie,  ktorým  obecné
zastupiteľstvo vyjadrí súhlas s tým, aby sa pozemok  doposiaľ  využívaný na školské účely  a ktorý
bol určený na výstavbu nájomného bytového domu sa mohol využívať na tento účel.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo mení účelové určenie majetku obce parcela KNC č. 360/1 a  parcela KNC č.
359/1 vedený na LV č. 327 určené na školstvo na pozemky určené na výstavbu nájomného bytového
domu.

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,   Mgr. Angelovič Marko,

Zdržal sa:         -----------------
Proti hlasovali:  --------------------

Zámer na predaj pozemkov č. 6

Starosta  navrhol  poslancom  zverejniť  Zámer  na  predaj  pozemkov  na  IBV   s  vyhodnotením
priebežne podľa záujmu potencionálnych žiadateľov o kúpu stavebného pozemku ku poslednému
dňu v mesiaci.

Návrh na uznesenie:



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer na predaj pozemkov č.6

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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková ,  Miroslav Švec, Pavol Dija, 
 RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič,   Mgr. Angelovič Marko,

Zdržal sa:         -----------------
Proti hlasovali:  --------------------

Mária Janošková požiadala starostu o informácie ohľadom poskytovania služieb praktického lekára 
pre dospelých v obci. Starosta k tomu informoval, že je to veľmi obtiažne obsadiť nového lekára a 
otvoriť ambulanciu. Oslovil niekoľkých lekárov, záujem však nebol. Firma FIMED Bardejov  
prijala ponuku a MUDr. Mihalov, ktorý má ambulanciu v Sabinove  bude v obci ordinovať v 
pondelok, utorok a štvrtok v čase od 13.00-16.00 hod. Starosta rieši v spolupráci s lekárom vydanie 
licencie na prevádzku ambulancie na VUC Prešov a ostatné náležitostí na začatie prevádzky. 
Ordinovať by mal začať od 16.11.2015.  

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
   starosta obce  v.r.



Overovatelia zápisnice: 
Ing.  Anton Blaščák     v.r.
RNDr. Pavol Haborák.    v.r.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

 


