Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109
Uznesenie č. 8/09/2016
zo 22 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 5. septembra 2016
K bodu 1: Otvorenie

K bodu 2 – Kontrola uznesení
Uznesenie č. 048/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 22. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
doplnenie programu o body "Schválenie dodatku k zriaďovacej listine príspevkovej
organizácie Obecná knižnica" a "Zmluva o prevode správy majetku obce na príspevkovú
organizáciu
Výsledok hlasovania: prítomní: 5 za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu uznesení z 1.8.2016
Výsledok hlasovania: prítomní: 5 za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 049/2016

Uznesenie č. 050/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Jozef Janič, Pavol Dija
a) určuje
- overovateľov zápisnice: Mgr. Marko Angelovič, Ing. Anton Blaščák
- zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania: prítomní: 5 za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3 Návrh Zámeru č. 10 na predaj majetku obce
Uznesenie č. 051/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer č. 10 na predaj majetku obce Šarišské Dravce / tvorí prílohu č.1/ :
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.

Výsledok hlasovania: prítomní: 5 za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4 – Otvorenie prevádzky zdravotného strediska – príprava
Uznesenie č. 052/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie - informáciu o kolaudácii budovy zdravotného strediska
b) určuje – využívanie priestorov na prízemí výlučne na zdravotnú starostlivosť pre
občanov / ordinácie, lekáreň/
c) určuje – využívanie priestorov na poschodí na obecné nájomné byty
d) určuje min. výšku ročného nájmu v priestoroch zdravotného strediska 1€/m2.
V záujme pritiahnutia nových lekárov a špecialistov má starosta právo uzatvoriť
zmluvu o nájme, kde prvý rok bude ročný nájom 1€. Náklady za energie a služby
bude obec fakturovať nájomníkom.
e) berie na vedomie termín slávnostného otvorenia budovy zdravotného strediska
dňa 2.10.2016

Výsledok hlasovania: prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia starostu obce o postupe dokončovacích prác na dennom
stacionári a návrh na schválenie financovania a poplatkov
Uznesenie č. 053/2016
Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie – informáciu o postupe rekonštrukčných prác na Dennom
stacionári v bočnej budove pri kaštieli.
Berie na vedomie – informáciu o podaní žiadosti na VÚC Prešov na zápis
denného stacionára do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Berie na vedomie – v prípade úspešnej registrácie bude denný stacionár spustený
do prevádzky začiatkom januára 2017

Výsledok hlasovania: prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6 – Rôzne a diskusia

Uznesenie č. 054/2016
Obecné zastupiteľstvo

a) schvaľuje
Dodatok č.1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Obecná
knižnica / Tvorí prílohu č. 2/
b) schvaľuje prevod majetku obce / hlavnú budovu kaštieľa a technické zhodnotenie / do
správy príspevkovej organizácie Obecná knižnica v celkovej obstarávacej cene
1.453.535,21 € od 1.10.2016.

c) schvaľuje - Zmluvu o prevode správy majetku obce / tvorí prílohu č. 3, kde je podrobný
súpis nehnuteľného a hnuteľného majetku obce/
d) žiada starostu obce na zápis správy majetku do katastra nehnuteľností
e) ukladá – poverenej vedúcej PO – Mgr. Katarínu Haborákovú podpísať zmluvu, prebrať
majetok do Obecnej knižnice, zaevidovať majetok v príspevkovej organizácii, pokračovať
v odpisovaní a nakladať s ním v súlade so zriaďovacou listinou a platnou legislatívou.
f) ukladá
poverenej vedúcej PO – Mgr. Katarínu Haborákovú – prihlásiť Obecnú
knižnicu na všetky štátne orgány, zriadiť bankový účet organizácie a postupovať v súlade
s platnou legislatívou súvisiacou so začatím činnosti /účtovníctvo, rozpočtovníctvo,
výkazníctvo a iné/
g) schvaľuje VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady
a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce.

Výsledok hlasovania: prítomní: 6 za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

V Šarišských Dravciach 5.9.2016

overovatelia zápisnice:
Mgr. Marko Angelovič v.r.
Ing. Anton Blaščák v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

