
       

                                                 Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 6. mája  2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

2.   Kontrola uznesení
3.  Schválenie predaja pozemkov obce v zmysle Zámeru č. 16 na    prevod 
majetku obce a Zámeru č. 17 na prevod majetku obce                                       
4.   Investičné akcie v obci – prerokovanie
5.  Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – podanie 
informácií
6. Rôzne a diskusia
7. Záver     

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice  určil Jozefa Janiča a RNDr. Pavla Haboráka. Do 
návrhovej komisie navrhol Mgr. Marka Angeloviča a Máriu Janoškovú.  Poslanci zvolili návrhovú 
komisiu a určili overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj program, 
ktorým sa zasadnutie riadilo.

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení z 10.4.2017.

K     bodu 3
Schválenie predaja pozemkov obce v zmysle Zámeru č. 16 na    prevod majetku obce a Zámeru č. 17
na prevod majetku obce                                          

Starosta obce informoval poslancov, že na obecnej tabuli a aj na stránke obce boli zverejnené 
obidva zámery. S ich obsahom informovala Mgr. Mišenčíková. V rámci Zámeru č. 16 bol 
s osobitným zreteľom zverejnený zámer na predaj parcely KNC č. 200/2 vedený ako ostatná plocha 
s výmerou 208 m2. Ako osobitný zreteľ bol uvedený dôvod rozšírenie pozemku žiadateľa na 
výstavbu rodinného domu pre Ing. Juraja Dobroviča s manželkou, bytom Šarišské Dravce 233.  
Starosta navrhol cenu 15,50 €/ m2. Po vzájomnej diskusii bola cena za m2 stanovená na 15,90€/m2.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 200/2 vedená ako ostatná plocha
o výmere 208 m2 vedenej na LV č. 327 KÚ Šarišské Dravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Ing. Juraja Dobroviča  s manželkou Mgr. Luciou Dobrovičovou bytom Šarišské Dravce 233 v
zmysle Zámeru č. 16 na prevod majetku obce zo dňa 11.4.2017 za cenu 15,90€/m2. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je rozšírenie pozemku žiadateľa pre výstavbu rodinného domu. 



Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  
Mária Janošková, Pavol Dija
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-
V Zámere č. 17 bol taktiež s osobitným zreteľom zverejnený predaj parcely KNC č. 349/5 o výmere
2 m2 vedenej ako záhrada a parcely KNC č. 350/9 o výmere 106 m2 vedený ako trvalý trávny 
porast. Nakoľko sa jedná o pozemky, ktorými bude zabezpečená prístupová cesta k parcele č. 349/1,
ktorej vlastníkom je žiadateľ p. Štefan Mišenko, bytom Šarišské Dravce 63, bol dôvod 
zabezpečenia prístupovej cesty uvedený ako dôvod hodný osobitného zreteľa.  Cena za m2 bola 
stanovená na 3,- €/m2. 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  predaj pozemku parcela KNC č.  349/5   vedená ako záhrada   o
výmere 2 m2 vedenej na LV č. 327 KÚ Šarišské Dravce  a parcely KNC č. 350/9 vedená ako trvalý
trávny porast o výmere 106 m2   z dôvodu hodného osobitného zreteľa zabezpečenia prístupovej
cesty k pozemku  parcela KNC č. 349/1 pre  Štefana Mišenka Šarišské Dravce 63 za predajnú cenu
3,-€/m2.

Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  
Mária Janošková, Pavol Dija
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 4

Investičné akcie v obci – prerokovanie

Starosta obce informoval s prípravou projektu „Obnova obecného úradu“. V rámci tohto projektu sa
predpokladá navýšenie vlastných výdavkov o cca 18 tis €.  Žiadosť o dotáciu bola zaslaná. V rámci 
mesiaca máj bude možné doplniť chýbajúce náležitosti žiadosti o dotáciu. Výber dodávateľ 
zabezpečí v rámci verejného obstarávania firma Perfekt Košice, otváranie obálok bude 15.5.2017. 
Predpokladaná realizácia projektu je rok 2018. 

Na základe uvedených informácií starostu je potrebné doplniť uznesenie č. 027/2017 zo dňa 
23.3.2017 a to  o bod d) nasledovne: „obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku neoprávnených 
výdavkov obce  vo výške 18 000,- € na projekt Šarišské Dravce - Obnova obecného úradu“

Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  
Mária Janošková, Pavol Dija
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

Starosta obce informoval poslancom aj s prípravou projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 
s MŠ Šarišské Dravce“ Do 15.6.2017 je potrebné podať žiadosť o NFP. Celkové oprávnené 
výdavky projektu zahŕňajú opravu a zlepšenie odborných učební  rôzneho druhu  v základnej škole. 
Celkové oprávnené výdavky predstavujú 179 967,30€, pričom požadovaná výška NFP  je  
170 968,94  €  a vlastné prostriedky spolufinancovania predstavujú 8 998,36 €.  
Návrh na uznesenie: 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje podanie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu  Vybavenie
odborných učební – ŽS s MŠ Šarišské Dravce“ kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie
a zlepšenie odborných učební rôzneho druhu v základne škole, ktorého ciele sú v súlade s platným



územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. Celkové oprávnené výdavky projektu sú
179 967,30€ a požadovaná výška NFP je 170 968,94€,
c) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 998,36€, čo je rozdiel celkových výdavkov a požadovanej NFP z vlastných zdrojov.

Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  
Mária Janošková, Pavol Dija
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

Starosta informoval poslancov, že v rámci úprav na miestnych komunikáciách  dal vypracovať 
cenovú ponuku firme Eurovia na úpravu cesty ku cintorínu.  Ohľadom opravy tejto komunikácie 
bude na zasadnutie prizvaný aj p. Karol Gernát, aby sa našiel kompromis a mohla sa realizovať jej 
oprava. 
Bude potrebné zafinancovať aj napojenie na kanalizáciu k budúcemu zbernému dvoru a aj 
k pozemkom p. Nendzu a p. Mišenčíka.  Uvedená časť kanalizácie bola v týchto dňoch 
skolaudovaná, obec Krásna Lúka požiadala po výstavbe o jej kolaudáciu. V rámci napojenosti na 
kanalizáciu v našej obci nie je napojených cca 57 domácností. Je aj v záujme obce tieto domácnosti 
vyzývať a napomínať k napojeniu. 
Pri areály bývalého poľnohospodárskeho družstva sú obecné pozemky, ktoré sú v zlom stave, je 
problém sa cez ne dostať napr. aj k altánku pod čerešňou  v Kostolnej. Starosta navrhol obecné 
pozemky oplotiť a spravovať. 

K     bodu 5 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – podanie informácií
Starosta obce informoval poslancov, že 5.5.2017 za účasti predsedu Rady školy, zástupcu školského
úradu a aj starostu obce prebehlo otváranie obálok s ponukami do výberového konania na funkciu 
riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Boli doručené 3 ponuky, ktoré spĺňali všetky potrebné 
náležitosti a boli zaradené do výberového konania, ktoré sa uskutoční 22.5.2017. 

K     bodu 6

Rôzne a diskusia

V rámci tohto bodu programu neboli vznesené žiadne návrhy a pripomienky.

K     bodu 7

            Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce v.r.



Overovatelia zápisnice:

Jozef Janič   v.r.                

RNDr. Pavol Haborák   v.r. 




