Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109

Uznesenie č. 1/01/2017
z 27 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 16. januára 2017
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 001/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 27. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

a) volí
b) návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Švec, Ing. Blaščák
c) určuje
overovateľov zápisnice: Mgr. Marko Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2 Vyhodnotenie cenovej ponuky v rámci Zámeru č. 13 na predaj majetku
obce
Uznesenie č. 002/2017
Obecné zastupiteľstvo
1) schvaľuje predaj pozemku parcela č. KNC 554/4 o výmere 712 m2 vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 17.- €/m2 pre
Ľubomíra Mišenka, bytom Šarišské Dravce 17 v zmysle Zámeru č. 13 na predaj
majetku obce z 14.11.2016
2) schvaľuje predaj pozemku parcela č. KNC 554/8 o výmere 733 m2 vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 16,90 €/m2
pre Juraja Hovančíka, bytom Šarišské Dravce 260 v zmysle Zámeru č. 13 na predaj
majetku obce z 14.11.2016
Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za: 8

K bodu 3 Vyhodnotenie 11. Obecného plesu

Uznesenie č. 003/2017
Obecné zastupiteľstvo

proti: 0

zdržal sa: 0

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o organizované 11. Obecného plesu

Výsledok hlasovania:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 004/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Zámer č. 13 na predaj majetku obce Šarišské Dravce:
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. 554/6 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.

V Šarišských Dravciach zo 16.01.2017

overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Polomský v.r.
Mgr. Marko Angelovič v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

