
Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Šarišské Dravce zo dňa 25.3.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1). Úvod
2.) Vyhodnotenie cenových ponúk v rámci Zámeru obce na predaj nehnuteľného majetku obce zo 
6.3.2014
3.) Činnosť ZŠ s MŠ v 2. polroku školského roka 2013/2014
4.) Rôzne a diskusia
5.)  Záver

 
K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že je
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Stanislava Štofana a Ing. Vladimíra
Goliaša. Do návrhovej komisie menoval Petra Berdisa a Ing. Antona Blaščáka. 

 
K bodu 2

Vyhodnotenie  cenových ponúk v rámci  Zámeru obce na predaj  nehnuteľného majetku obce zo
6.3.2014

Na základe zverejneného Zámeru obce na predaj nehnuteľného majetku obce zo 6.3.2014 boli obci
doručené dve cenové ponuky. 1. cenovú ponuku doručil p. Jozef Nendza, Šarišské Dravce 278. 
2. cenovú ponuku doručil Peter Mišenčík, Šarišské Dravce 193.
Vyhodnotenie  ponúk  viedol  Ing.  Karol  Fábry  ako  odborne  spôsobilá  osoba.  Komisiu  na
vyhodnotenie ponúk tvorili poslanci obecného zastupiteľstva. Za predsedu komisie bol starostom
obce  menovaný Jozef Janič.
Ing.  Fábry  po  otvorení  obálok  s  cenovými  ponukami  informoval  poslancov  s  jednotlivými
cenovými ponukami. Konštatoval, že p. Jozef Nendza, Šarišské Dravce 278,  mal záujem o kúpu
pozemku parcela č. 350/3 o výmere 1100 m2 vedenú ako trvalý trávny porast a ponúkol cenu 6,- €
za m2. Uvedený pozemok chce využívať na prevádzku spracovania dreva na palivo.
Peter Mišenčík, Šarišské Dravce 193,  mal záujem odkúpiť parcely č.  350/6 o výmere 283 m2,
parcelu 350/7 o výmere 54 m2, parcelu č. 351/2 o výmere 663 m2 vedené ako trvalý trávny porast
za účelom výstavby a prevádzky  stolárskej dielne. Ponúkol cenu 6,- €/m2.
Konštatoval, že cenové ponuky spĺňajú podmienky Zámeru obce na predaj nehnuteľného majetku
zo 6.3.2014. Boli doručené v stanovenej lehote a so záujemcami môžu byť   následne podpísané
kúpne zmluvy.  Na základe uvedeného bude  spísaná Zápisnica z otvárania cenových ponúk v rámci
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obchodnej verejnej súťaže. Vyhlasovateľ písomne oboznámi záujemcov s výsledkom vyhodnotenia.

Následne starosta obce na základe uvedeného výsledku z vyhodnotenia ponúk predložil poslancom
návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj 
- pozemku parcela KNC č. 350/3 vedená ako trvalý trávny porast o výmere 1100 m2, vedený na LV
č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce pre Jozefa Nendzu, bytom Šarišské Dravce
278 za cenu 6,- €/m2 na prevádzku spracovania dreva na palivo.
- pozemkov parcela KNC č. 350/6 vedená ako trvalý trávny porast o výmere 283 m2 , parcela KNC
č. 350/7 vedená ako trvalý trávny porast o výmere 54 m2 a parcela KNC č. 351/2 vedená ako trvalý
trávny porast o výmere 663 m2 vedených na LV č. 327 pre Petra Mišenčíka, trvale bytom Šarišské
Dravce 193 za cenu 6,- €/m2 na výstavbu a prevádzku stolárskej dielne.

Za hlasovali:  Peter Berdis,  Ing.  Anton Blaščák, Ing.  Vladimír Goliaš, Jozef Janič,  Mgr.  Marko
Angelovič, Stanislav Štofan,
Proti hlasovali: ------------------
Zdržal sa hlasovania: ---------------- 

K bodu 3

Činnosť ZŠ s MŠ v 2. polroku školského roka 2013/2014

Starosta obce v tomto bode programu informoval poslancov s vážnou a napätou situáciou v ZŠ s
MŠ v Šarišských Dravciach. Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 bolo škole určené financovanie s
prenesenými finančnými prostriedkami na mzdy a odvody vo výške 347 984,- € a na prevádzku 60
tis €. Doposiaľ škola v rámci prenesených kompetencií hospodárila v pomere 90% ku 10% t.j. 90 %
na mzdy a odvody a 10 % na prevádzku. Uvedeným finančným opatrením bolo financovanie školy
upravené.  Tento stav je  potrebné ako zo strany vedenia školy a  aj  obce riešiť.  Riaditeľ  školy
dočasne riešil túto situáciu na úkor prevádzkových nákladov. 
S. Štofan poznamenal, či je kritika na riaditeľa školy opodstatnená. Škola funguje v každej oblasti. 
Starosta na to poznamenal, že v tejto záležitosti je najpodstatnejšia finančná stránka veci. Ide o
porušovanie právnych predpisov. Počet žiakov sa stále znižuje,  tým aj dotácia na prenesený výkon
je nižšia,  počet učiteľov však ostáva. 
Ing. Goliaš sa informoval aká je situácia v prevádzke školskej jedálne a kuchyne. Starosta k tomu
uviedol,  že  došlo  k  zlepšeniu  situácie  nakoľko  je  vyšší  počet  cudzích  stravníkov.  Dotácia  na
originálne kompetencie je navýšená, obec je škole nápomocná.   

K     bodu 4

Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval poslancov so záležitosťou prevádzky ambulancie MUDr. Ortančíka. Ten
je  dlhodobo  práceneschopný,  oznámil  starostovi,  že  ordinovať  už  nebude  vzhľadom  na  svoj
zdravotný stav.  Karty pacientom však na základe informácie krajského lekára vydávať  nesmie.
Obec  zabezpečuje  iného lekára,  ale  je  to  problematické.  Túto  situáciu  je  však  potrebné  riešiť
neodkladne. Poslanci navrhli osloviť lekárov z okolitých obvodov, či by úväzkovo nezabezpečovali
zdravotnú starostlivosť pre pacientov nášho obvodu. Taktiež bol daný návrh na oslovenie MUDr.
Križalkoviča z Torysy na dočasne ordinovanie. 
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K     bodu 5

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

                     Ing. Jozef Bujňák
  starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:

Stanislav Štofan v.r.

Ing. Vladimír Goliaš  v.r.
             

Zapísala: Mgr. Mišenčíková
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