
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce

konaného dňa 4. septembra 2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––

Prítomní: viď prezenčná listina

Program zasadnutia:         1.   Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie cenových ponúk v zmysle Zámeru na predaj 

majetku
4. Rôzne a diskusia 
5. Záver

 
K     bodu 1

Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva, konštatoval, že je uznášania 
schopné. Za overovateľov zápisnice určil poslancov   Mgr. Marka  Angeloviča a Stanislava 
Štofana a   do návrhovej komisie určil poslancov RNDr. Pavla Haboráka a Ing. Antona 
Blaščáka.  Podal návrh na schválenie programu zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci 
schválili. Ďalej boli prítomní Ing. Karol Fábry – odborne spôsobilá osoba a Mgr. Marta 
Krišová Šar. Dravce 138.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová, Mgr. Marko 
Angelovič, Stanislav Štofan, Jozef Janič.
Proti hlasovali: –––
Zdržal sa hlasovania: ––––

K bodu 2

Starosta prečítal a oboznámil s plnením uznesenia č. 7/2014 zo 25.8.2014.

K     bodu 3

Vyhodnotenie cenových ponúk v zmysle Zámeru na predaj majetku obce  

Starosta obce podal prítomným informácie o postupe prác, ktoré predchádzali Zámeru na 
predaj pozemkov. Obec vzhľadom na dezolátny stav objektov materskej školy pristúpila k 
sanácii pavilónov MŠ. Obecné zastupiteľstvo schválilo využitie pozemku na IBV. Bola 
spracovaná architektonická štúdia na 9 stavebných pozemkov o výmere každého cca 700 m2.
Najnižšia predajná cena za m2 pozemkov bola taktiež schválená obecným zastupiteľstvom. 
Táto cena zahŕňa aj náklady na infraštruktúru. Obec zverejnila na internetovej stránke obce 
Zámer na predaj pozemkov obce. Obci boli doručené tri cenové ponuky: Ján Mišenko 
Šarišské Dravce 19, Patrik Kriš, Šarišské Dravce 138 a Milan Kriš, Šarišské Dravce 138.
K vyhodnoteniu doručených ponúk v zmysle Zámeru na predaj majetku obce bol prizvaný 
Ing. Karol Fábry, odborne spôsobilá osoba. Oboznámil poslancov, ktorí boli zároveň aj 



menovaní starostom obce ako členovia komisie na vyhodnotenie ponúk s doručenými 
ponukami. Pripomenul, že ak nastane situácia, že bude mať o jeden pozemok záujem viac 
záujemcov, uprednostňuje licitáciu. Starosta obce navrhol žrebovať, nakoľko cena je 
adekvátna. Poslanci a súčasne členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyjadrili svoj návrh 
ak nastane horeuvedená situácia: Ing. Blaščák bol za žrebovanie, Mgr. Angelovič a Marcela 
Hovancová boli za žrebovanie, RNDr. Haborák bol za licitáciu (je to v prospech obce), S. 
Štofan bol za žrebovanie. Mgr. Krišová, ktorá bola prítomná na zasadnutí za záujemcov o 
pozemky poukázala na vysokú cenu za m2 pozemku, vzhľadom k tomu, že naša obec má 
väčšiu vzdialenosť od mesta Lipany a taktiež na to, že podmienka v návrhu kúpnej zmluvy 
začať s výstavbou do 1 roka a taktiež časové ohraničenie kolaudácie stavby. Jedným zo 
záujemcov je jej syn, ktorý toho času študuje a tieto podmienky by ho značne obmedzovali.  
Požiadala zapracovať do návrhu zmluvy kto vybuduje siete a časové ohraničenie taktiež 
postih ak siete nebudú realizované. Súčasne sa informovala, kto podá návrh do katastra, či 
obec alebo kupujúci a kto bude znášať náklady na návrh na vklad do katastra. Súčasne 
požiadala o potvrdenie ešte pred otváraním obálok, že v kúpnej zmluve nebude žiadne časové 
obmedzenie ohľadom začatia výstavby a kolaudácie. V opačnom prípade nemajú záujem o 
kúpu pozemku. 

Starosta obce k uvedeným požiadavkám Mgr. Krišovej informoval, že sa snaží obec 
zveľaďovať  a pripravovať v nej podmienky pre občanov tak, aby v obci zostali žiť. Obec 
požiadala o spracovanie znaleckého posudku na pozemok a preto čo sa týka predajnej ceny, tá
byť nižšia nemôže, nakoľko sú v nej zahrnuté atribúty znaleckého posudku a aj nákladov obce
spojených so sanáciou MŠ a taktiež budúce náklady na infraštruktúru. V opačnom prípade by 
obec nehospodárila efektívne. Ohľadom infraštruktúry k IBV informoval, že s dodávateľom 
elektrickej energie má dojednané, že ak   budú 5 záujemcovia o pozemky, VSE a.s. začne s 
realizáciu ele. siete.  Taktiež s VVS a.s. je otázka vodovodných sietí a kanalizácie v 
dojednaná. Ohľadom plynu ešte potrebujeme od budúcich majiteľov pozemkov vyjadrenie, či 
tento spôsob vykurovania budú využívať. Kontrolórka obce k tomu informovala, že obec 
musí prijať vnútorné nariadenie, ktorým sa zaviaže, že ak budú predané 5 pozemky, pristúpi k 
budovaniu infraštruktúry. Ohľadom pripomienok ku návrhu zmluvy zo strany Mgr. Krišovej 
oznámil, že jednotlivé pripomienky obec prehodnotí a zohľadní. Poznamenal, ale že určité 
časové obmedzenie tam byť musí, lebo obec musí mať istotu, že výstavba rodinných domov v
tejto lokalite sa bude realizovať. Kontrolórka obce k pripomienke Mgr. Krišovej  ohľadom 
časového ohraničenia výstavby a kolaudácie poznamenala, že ani zo strany obce nie je v 
tomto smere  nutné zaviazať sa k vybudovaniu inžinierskych sietí. Mgr. Krišová navrhla skôr 
do zmluvy zapracovať, aby sa noví vlastníci pozemkov zaviazali, že aj keď nezačnú stavať, 
budú sa o pozemky starať a udržiavať ich. Kontrolórka podala návrh, aby sa do návrhu 
zmluvy zapracovalo, že obec začne budovať inžinierske siete, ak aspoň 5 vlastníci začnú s 
budovaním rodinných domov.  Dodatočne došiel na zasadnutie Bc. Ján Mišenko, Šarišské 
Dravce 19 ako ďalší záujemca o pozemok. 

Ing. Fábry pristúpil k otváraniu obálok. 

1. ponuka – doručená od Patrika Kriša bytom Šarišské  Dravce 138. Cenová ponuka bola
doručená OcÚ Šarišské Dravce 2.9.2014 a zaevidovaná pod č. 370/2014. Menovaný 



má záujem o stavebný pozemok parcela č. 554/2 o výmere 731 m2 a za 1m2 ponúka 
cenu 27,- €

2. ponuka – doručená od Milana Kriša, bytom Šarišské Dravce 138. Cenová ponuka bola
doručená OcÚ 2.9.2014 a zaevidovaná pod č. 371/2014. Menovaný má záujem o 
pozemok 554/3 o výmere 730 m2 a za 1 m2 ponúka cenu 23,90 €

3. ponuka – doručená od Bc. Jána Mišenka, bytom Šarišské Dravce 19 bola doručená 
2.9.2014 a zaevidovaná pod č. 377/2014. Menovaný má záujem o pozemok parc.č. 
554/5 o výmere 711 m2 a za 1 m2 ponúka cenu 25,- €.

Všetky cenové ponuky spĺňali potrebné náležitosti. 

Mgr. Krišová oznámila, že má záujem o pozemok parcela č. 554/2 a ponúka cenu 27,- €/m2.  
Od  ponuky na pozemok parc. č. 554/3 o výmere 730m2 záujemca odstúpil. 

Žiadateľovi  Bc. Jánovi Mišenkovi bude predaný pozemok parcela č. 554/5 za cenu 25,- €/m2.

 Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 
554/2 o výmere 731 m2 vedený ako zastavaná plocha v KÚ Šarišské Dravce za cenu 27,- € za
1 m2 žiadateľovi Patrikovi Krišovi bytom Šarišské Dravce 138 na výstavbu rodinného domu 
a pozemku KNC č. 554/5 o výmere 711 m2 vedený ako zastavaná plocha v KÚ Šarišské 
Dravce za cenu 25,- €/m2 žiadateľovi Bc. Jánovi Mišenkovi bytom Šarišské Dravce 19 na 
výstavbu rodinného domu.

Za hlasovali:  RNDr. Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Stanislav Štofan, Marcela Hovancová, Ing.
Blaščák, Mgr. Marko Angelovič, 

Proti hlasovali: –––

Zdržal sa hlasovania: ––––

Starosta k tomu informoval, že obec pripraví zmluvy, zapracuje požiadavky a bude 
komunikovať písomne kupujúcimi. 

K     bodu 4

Rôzne a diskusia

Poslanec S. Štofan požiadal o umiestnenie kontajnerov na plasty a sklo do časti obce „Za 
Močidly“.
Starosta informoval o situácii v rámci nového školského roka v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a 
konštatoval, že ju v novom školskom roku 2014/2015 navštevuje menej detí, stav učiteľov je 
tiež nižší, nakoľko 2 učiteľky ukončili pracovný pomer na vlastnú žiadosť, a dve ukončili 
pracovný pomer zo strany zamestnávateľa .



Návrh dodatku č. 1 k VZN o zriadení spoločného školského obvodu a Dohody o vytvorení 
spoločného školského obvodu s obcou Bajerovce.

V obci Bajerovce bola od školského roku 2014/2015 zrušená prevádzka ZŠ s MŠ. Žiaci 1.-3. 
ročníka, ktorí túto školu navštevovali prešli do tunajšej ZŠ s MŠ. Nebol však zriadený 
spoločný školský obvod pre túto kategóriu žiakov, nakoľko spoločný školský obvod bol 
zriadený pre 4.-9. ročník. Preto bolo potrebné dodatkom k VZN zriadiť tento obvod. 

Návrh dodatku bol poslancom predložený a taktiež aj Dohoda o vytvorení spoločného 
školského obvodu. Starosta dal o návrhu hlasovať:

Za hlasovali:  RNDr. Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Stanislav Štofan, Marcela Hovancová, Ing.
Blaščák, Mgr. Marko Angelovič, 

Proti hlasovali: –––

Zdržal sa hlasovania: ––––

K bodu 5

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

Ing. Jozef Bujňák

   starosta obce v.r.

 

Overovatelia zápisnice:       Mgr. Marko Angelovič   v.r.

         Stanislav Štofan v.r.

  

Zapísala: Mária Šašalová




