Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109

Uznesenie č. 2/02/2016
zo 16 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 25. apríla 2016
K bodu 1: Otvorenie

K bodu 2 – Kontrola uznesení
Uznesenie č. 007/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 16. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Výsledok hlasovania: prítomní:

7 za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 008/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu uznesení zo 14.12.2015, 5.1.2016 a 2.2.2016
Výsledok hlasovania: prítomní:

7 za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 009/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Mária Janošková, RNDr. Pavol Haborák
a) určuje
- overovateľov zápisnice: Peter Berdis, Pavol Dija
- zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania: prítomní:

7 za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3 – Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce na roky 2016 - 2023
Uznesenie č. 010/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 2023
Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4 – Zdravotné stredisko – návrh na schválenie ďalšieho postupu prác a
finančné zabezpečenie dokončovacích prác
Uznesenie č. 011/2016

Obecné

zastupiteľstvo

a) schvaľuje dokončenie výstavby budovy zdravotného strediska a to prízemia a
vonkajších úprav vo výške 40tis €.
b) berie na vedomie informáciu o stave dlhu a záväzkov obce a návrhu finančného
zabezpečenia na dokončenie
c) schvaľuje prefinancovanie výdavkov formou dlhodobého úveru na dokončenie
výstavby budovy zdravotného strediska vo výške 40 tis €. Samotné prijatie úveru je
podmienené prijatím samostatného uznesenia obecného zastupiteľstva a stanoviska
hlavnej kontrolórky

Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5 – Projekt „Obnova obecného úradu „ - návrh na uznesenie
Uznesenie č. 012/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a
energetickú agentúru ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita
životného prostredia.
b) schvaľuje spolufinancovanie projektu formou bankového úveru

Výsledok hlasovania: prítomní:

7 za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6 – Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2016
Uznesenie č. 013/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2016

Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7 – Správa o činnosti kontrolórky obce za rok 2015
Uznesenie č. 014/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Správu o činnosti kontrolórky obce za rok 2015

Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8 Rôzne a diskusia

Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. KNC č. 292 – Peter Haborák Šarišské Dravce č.
43
Uznesenie č.015/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku KNC č. 292 o výmere 180 m2 v KÚ
Šarišské Dravce vedený na LV č. 327 pre Petra Haboráka, bytom Šarišské Dravce 43.
Obec v súčasnosti neplánuje odpredávať pozemky v tejto lokalite.

Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

Zámer č. 7 na predaj obecného majetku
Uznesenie č. 016/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Zámer č. 7 na predaj majetku obce:
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. 554/3 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
I) pozemok parcela registra KNC č. 554/10 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. 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 25.4.2016

overovatelia zápisnice:
Peter Berdis v.r.
Pavol Dija v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

