
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa 9.4.2019 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 
Program zasadnutia:  1. Otvorenie 

                                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                  3. Stanovisko obce k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu na 

výstavbu rodinného domu na parcele č. KNC 554/2 

                                  4. Rôzne 

                                  5. Diskusia 

                                  6. Záver 

 
K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. Privítal 

prítomných hostí Ing. Pavla Kozmu,  Miroslava Šveca  a poslancov.  

Starosta obce podal návrh na doplnenie  bodu 2 programu zasadnutia : 

o bod 2a schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

o bod 2b schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

o bod 2c voľba návrhovej komisie 

a bodu  4 programu zasadnutia  

o bod 4a  Návrh Zámeru č. 1/2019 na prevod majetku obce 

o bod 4b Návrh na prijatie uznesenia k predaju parcely KNC č. 350/10 KÚ Šarišské Dravce v 

zmysle Zámeru č. 20 na prevod  majetku obce zo dňa 9.10.2018 

 
Starosta obce narvhol  za overovateľov zápisnice  Ing. Stanislava Mišenka a Katarínu Hovančíkovú, 

za zapisovateľku Mgr. Ivetu Mišenčíkovú 

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišenčíková 

 - overovateľov zápisnice: p.    Ing. Stanislav Mišenko   a p. Katarína Hovančíková                                       

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 2a   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  



A. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu  2b   Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a to : 

      -    bod 2 sa dopĺňa : 

 2a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            2b) Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            2c) Voľba návrhovej komisie  

      -     bod 4 sa dopĺňa : 

            4a) Návrh Zámeru č. 1/2019 na prevod majetku obce  

4b) Návrh na prijatie uznesenia k predaju parcely KNC č. 350/10 KÚ Šarišské Dravce   

v zmysle Zámeru č. 20 na prevod majetku obce zo dňa 9.10.2018 

 
Ostatné body programu zostávajú nezmenené 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 2c Voľba návrhovej komisie  

 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Ľuboša Goliaša a Ing. Miroslava Žvandu 

 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. volí do návrhovej komisie: Ing. Ľuboš Goliaš a Ing. Miroslav Žvanda 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 



Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 3    Stanovisko obce k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu na výstavbu 

rodinného domu na parcele KNC č. 554/2 

 
V súvislosti s prejednávaným bodom programu vykonali poslanci OcZ obhliadku parcely KNC č. 

554/2. Predmetom schvaľovania bola žiadosť p. Jána  Šveca, vlastníka pozemku o umožnenie 

vstupu na jeho pozemok z miestnej komunikácie parcela KNC č.  638. V rámci diskusie k uvedenej 

záležitosti  poslanec Ing. Žvanda informoval, že poslanci vyjadrili svoj názor na tvari miesta. 

Účastník konania Ing. Pavol Kozma vzniesol v konaní námietky vo veci umiestnenia rodinného 

domu vo vzdialenosti 6 m od uličnej čiary a taktiež nesúhlasil s osadením  okna v kuchyni zo 

severnej strany.  

P. Švec informoval, že kuchyňa sa nepovažuje za obytnú miestnosť a navyše okno bude mať 

osadené mrazené sklo. Ing. Kozma trval na svojich požiadavkách.  

Pán Švec informoval, že od pozemku jeho syna nebola Ing.  Kozmom dodržaná vzdialenosť pri 

osadedení rodinného domu 2,5 m iba 2 metre.  

Ing. Blaščák informoval, že v súhrnej technickej správe k projektovej dokumentácii  sú uvedené 

údaje o umiestnení stavby na pozemku. Keďže p. Švec bol obmedzený zo strany suseda Ing. 

Kozmu, mal by sa nájsť  kompromis pri doriešení tejto záležitosti. Kontrolórka obce k tejto 

záležitosti uviedla, že rozhodnutie obecného zastupiteľstva nie je nad stavebný zákon, v tomto 

smere je rozhodujúce rozhodnutie stavebného úradu. Citovala par. 6 vyhlášky ku stavebnému 

zákononu, podľa ktorého p. Švec môže umiestniť stavbu podľa svojej projektovej dokumentácie. 

Na podnet p. Šveca vyjadrili poslanci svoj názor k tejto záležitosti. Poslanec Šuťák poznamenal, že 

ak p. Švec neporuší zákon, nech sa prihliada na jeho požiadavky. Ing. Žvanda navrhol, aby sa 

dodržala hranica osadenia rodinného domu 6 m od uličnej čiary. Ing. Goliáš poznamenal, že táto 

záležitosť je na oboch stavebníkoch, aby sa dohodli. PaedDr. Janičová a taktiež aj p. Hovančíková 

požiadali obe strany, aby sa dohodli. Ing. Mišenko odporučil dodržať 6 m uličnú čiaru, ostatné 

necháva na stavebníkoch. Poslanec Jura poznamenal, že táto záležitosť je na škodu oboch strán, 

dohoda je zložitá. Ing. Blaščák uviedol, že dodržanie hranice 6 m od uličnej čiary by bolo na 

prospech, avšak ak niekto postaví pred rodinný dom napr. altánok, už je vzhľad narušený.  

Súčasťou zápisnice je aj fotodokumentácia existujúceho prechodu, ktorá bola vyhotovená pri 

obhliadke parcely KNC č. 554/2 

 



 
 

 



 
 

 



Návrh na uznesenie  

 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach   

súhlasí so vstupom vlastníka priľahlého pozemku č. KNC 554/2 na pozemok vo vlastníctve obce 

parcela KNC č. 638, ktorá prechádza aj parcelou KNC 554/1 ale iba v rozsahu už existujúceho 

prechodu, ktorý bude vlastník priľahlého pozemku povinný udržiavať v riadnom stave na vlastné 

náklady bez nároku na vybudovanie chodníka. V zápisnici zo zasadnutia bude priložená 

fotodokumentácia k terajšiemu vstupu. 

 
 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 4  Rôzne  

 
V rámci záležitosti prejednávanej v bode 3 poslanci navrhli prijať uznesenie vo veci územného a 

stavebného konania k parcele KNC 554/2, ktoré bude mať odporúčací charakter pre stavebný úrad. 

 
Návrh na uznesenie  

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča vo veci zlúčeného územného a stavebného konania na parcele  

KNC 554/2 na stavbu rodinného domu postupovať v zmysle platných stavebných predpisov, aby 

neboli porušené práva účastníkov konania  

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 4a  Návrh Zámeru č. 1/2019 na prevod majetku obce  

 
Návrh Zámeru č. 1/2019 bol spracovaný v zmysle vyhotoveného geometrického plánu, ktorým bola 

vytvorená parcela KNC č.  176/2 o výmere 23 m2 z parcely 176 a bol zverejnený na internetovej 

stránke obce od 25.3.2019. Predaj uvedenej parcely je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je skutočnosť výstavby výťahu ako bezbariérového prístupu ZŤP syna žiadateľa Vladimíra 

Sekeráka do bytu žiadateľa za cenu 1,- €.  Poslanci navrhli zriadiť vecné bremeno na parcelu KNC 

č. 176/2  o výmere 23 m2 a to predkúpne právo obce za rovnakú kúpnu cenu a to 1.- €. 



 
Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje Zámer č. 1/2019 na prevod majetku obce schvaľuje prevod parcely č. KNC č. 176/2 

vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, KÚ Šarišské Dravce v zmysle Zámeru č. 1/2019 zo dňa 

25.3.2019 pre  Vladimíra Sekeráka.  

 
 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na parcelu KNC č. 176/2 o výmere 23 

m2 a to predkúpne právo obce za rovnakú kúpnu cenu 1,- € 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 

 
K bodu 4b  Návrh na prijatie uznesenia k predaju parcely KNC č. 350/10 KÚ Šarišské Dravce   

v zmysle Zámeru č. 20 na prevod majetku obce zo dňa 9.10.2018 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že Zámer č. 20 na prevod majetku obce zo dňa 

9.10.2018, bol schválený uznesením č. 071b dňa 8.10.2018. Obecné zastupiteľstvo však neprijalo 

uznesenie o predaji parcely KNC č. 350/10 KÚ Šarišské Dravce v zmysle tohto Zámeru, preto 

nebolo možné pristúpiť k podpisu kúpnej zmluvy.   

 
Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje predaj parcely KNC č. 350/10 o výmere 94 m2 vedený ako trvalý trávny porast  KÚ 

Šarišské Dravce v zmysle Zámeru č. 20 na prevod majetku obce zo dňa 9.10.2018 pre Jozef Nendza, 

Šarišské Dravce za kúpnu cenu 6,- €/m2. 

 
 
Hlasovanie:    



Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav 

Žvanda 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Haborák  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
K bodu 5  Diskusia 

 
Starosta obce v tomto bode programu informoval poslancov  s činnosťou obecného úradu od 

nástupu do úradu starostu obce. Obci bola doručená výzva na úhradu nedoplatku za koncesionárske 

poplatky. Právnik obce po písomnom odvolaní obce vyrokoval úhradu iba za posledné 4 roky, na 

ostatné obdobie sa vzťahuje premlčacia doba. Obec evidovala záväzok voči Združeniu obcí hornej 

Torysy konkrétne členské za rok 2017, tento záväzok bol uhradený. Obec je v súdnom spore s SPP 

a.s. vo veci neoprávneného odberu plynu v bytovom dome č. 29. Obec taktiež nemá uhradené 

nedoplatky na projektových prácach pri investičných akciách obce. S projektantom starosta rokuje. 

Za projekt zberného dvora bol záväzok obce uhradený pred koncom volebného obdobia.  

 
Poslanci v rámci tohto bodu programu predložili svoje návrhy a pripomienky: 

 
p. Hovančíková - osadiť odpadkové koše v okolí základnej školy 

Ing. Mišenko - odstrániť čiernu skládku pri bývalom poľnohospodárskom družstve 

PaedDr. Janičová - informovanosť občanov zabezpečiť aj formou občasníka 

p. Šuťak - hľadať spôsoby na obmedzenie pohybu rómskych občanov po obci, ktorí vyberajú 

odpadky z popolníc a znečisťujú obec 

 
Starosta obce poukázal na peknú akciu obce a to jarné upratovanie organizované obcou v spolupráci 

s DHZ. Je potrebné robiť osvetu a propagáciu triedenia odpadu v obci. Oslovil aj riaditeľa školy, v 

spolupráci zorganizuje upratovanie obce žiakmi ZŠ s MŠ. 

 
Kontrolórka navrhla v rámci problematiky pohybu rómskych občanov osloviť obec Krivany a 

Torysa a urobiť oficiálnu zbierku šatstva pre týchto občanov. 

 
K bodu 6 Záver 

 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
Ing. Stanislav Mišenko v.r. 

Katarína Hovančíková v.r.  

 
 
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 

 



 
 
 
 
 


