
 Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
          č. 9/2014 zo zasadnutia dňa 10.11.2014

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje:

a) VZN o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 
školách

b) VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej  
pôsobnosti obce Šarišské Dravce 

c) náhradu platu za nevyčerpanú  dovolenku na zotavenie starostovi obce Ing. Jozefovi Bujňákovi 
za rok 2014 v prípadne nezvolenia do funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 

d) Zámer na predaj pozemkov obce na IBV 2. kolo z 10.11.2014  - 8 pozemkov:
A) pozemok  parcela registra KNC č.  554/3  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 730 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú Minimálna cena 
zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku. hodnotu pozemku  
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
B) pozemok  parcela registra KNC č.  554/4 vedená ako zastavaná plocha  o výmere 712 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
C) pozemok  parcela registra KNC č.  554/5  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 711 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
D) pozemok  parcela registra KNC č.  554/6  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 702 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  



Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
E) pozemok  parcela registra KNC č.  554/7  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 710 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
F) pozemok  parcela registra KNC č.  554/8  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 733 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
G) pozemok  parcela registra KNC č.  554/9  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 704 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m²  uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.  
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na  zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
H) pozemok  parcela registra KNC č.  554/10  vedená ako zastavaná plocha  o výmere 712 m2, 
vytvorená z parcely KNC č. 554  geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom 
Dulínom, s. r. o.,  Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na  LV č. 327, nachádzajúci sa 
v katastri obce Šarišské Dravce.

e) odmenu pre poslancov OcZ za činnosť počas funkčného obdobia 2011-2014 vo výške 135,- € a 
pre zástupcu starostu vo výške 270,- €

Obecné zastupiteľstvo 
vyhovuje

 
a) protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov č. Pd 147/14/7707-1 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Šarišské Dravce č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad v školských 
zariadeniach

b) protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov č. Pd 148/14/7707 -1 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Šarišské Dravce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

a) Správu starostu obce o činnosti obecného zastupiteľstva za volebné obdobie r. 2010-2014.



Obecné zastupiteľstvo  

nesúhlasí 

a) s otvorením  a umiestnením pobočky stávkovej kancelárie Niké v prevádzke Pohostinstvo 
Šarišské Dravce 68 prevádzkovateľa Petra Kriša bytom Lipany, Námestie sv. Martina 34.

Obecné zastupiteľstvo

žiada  

a) riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce dodržiavať termín na predkladanie správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi podľa vyhlášky MŠ SR zo 16.12.2005 č. 9/2006 Z.z. o 
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
školských zariadení.

Ing. Jozef Bujňák
    starosta obce  v.r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Blaščák   v.r.

Jozef Janič          v.r. 


