
Zápisnica 
      z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 16. februára  2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
                                          3.   Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.  
                                                Žilina                       
                                          4.   Ponuka na predaj  kmeňových akcií VVS a.s. Košice 
                                          5.   Rôzne
                                          6.   Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil RNDr. Pavla Haboráka a Mgr. Marka 
Angeloviča. Do návrhovej komisie určil Máriu Janoškovú a Ing. Antona Blaščáka.  

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení z posledného zasadnutia  OcZ. 

K bodu 3 

Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. Žilina

Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou Prima banky Slovensko a.s. Žilina na odkúpenie 11 
ks akcií, ktorých vlastníkom je Obec Šarišské Dravce. Na základe Ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto 
zápisnice je ponúkaná cena za 1 akciu vyčíslená na 600,-€. Celkovo by príjem obce z tohto predaja 
predstavoval 6600,- €, ktoré by boli použité na splatenie záväzkov obce. Starosta požiadal 
poslancov o vyjadrenie k tomuto predaju. Súčasne na podnet poslanca J. Janiča odpovedal, že 
dividendy z uvedených akcií obci nie sú vyplácané. Poslanci vyjadrili názor, že s predajom akcií 
súhlasia a tieto získané finančné prostriedky budú účelovo použité na splatenie záväzkov obce. 
Kontrolórka obce k tomu informovala, že oproti minulému roku 2014 klesla hodnota akcie zo 628,- 
€ na 600,- €. Pre obec je dobré akcie  predať.  

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. 
Žilina, IČO 31575951 so sídlom Hodžova 11, Žilina v počte 11 kusov za kúpnu cenu 1 akcie vo 
výške 600,- €, kúpna cena spolu 6600,- € kupujúcemu Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 
Žilina 
 
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Mgr. Marko Angelovič, Mária Janošková, Jozef Janič, Pavol 
Dija, RNDr. Pavol Haborák



Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 4

Ponuka na predaj  kmeňových akcií VVS a.s. Košice 

Starosta informoval poslancov, že obec je vlastníkom 7348 kusov akcií Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. Firma ponúka možnosť odkúpenia týchto akcií za cenu 3,31 € 
za kus akcie. Starosta navrhuje predaj týchto akcií s tým, že finančné prostriedky získané z predaja 
akcií budú použité na pokračovanie výstavby zdravotného strediska. Poukázal na skutočnosť, že do 
pokračovania výstavby ZS obec tlačí situácia ohľadom ambulancie detského lekára MUDr. 
Herdického v Toryse, ktorý k 31.12.2015 končí s praxou v Toryse a bolo by vhodné aby sme už 
v roku 2016 vedeli ponúknuť priestory pre lekárov. 
Kontrolórka k tomu odporučila najprv uhrádzať záväzky, ktoré obec zaťažujú. Taktiež odporučila, 
aby sa ešte neurčoval účel použitia finančných prostriedkov, nakoľko finančné prostriedky budú 
obci poukázané až v mesiaci máj 2014. Následne obecné zastupiteľstvo rozhodne o účele použitia. 
Situácia sa bude posudzovať aj vzhľadom k tomu koľko stavebných pozemkov sa predá. 
Starosta požiadal o názory poslancov ohľadom predaja a použitia finančných prostriedkov. Ing. 
Blaščák súhlasil s predajom akcií, avšak o účele použitia finančných prostriedkov sa rozhodne, až 
keď budú na účte. Mgr. Angelovič taktiež súhlasil s predajom a s určením účelu použitia až po ich 
prijatí na účet obce. RNDr. Haborák je za predaj, avšak odporúča počkať s financovaním výstavby 
zdravotného strediska. Do uznesenia požiadal uviesť, že finančné prostriedky nebudú čerpané až do
prijatia uznesenia s uvedením účelu použitia. Poslanci Dija  a Janošková súhlasili s predajom a tiež 
s tým, aby účel použitia bol určený uznesením po prijatí fin. prostriedkov na účet obce. K tomuto 
názoru sa pridal aj poslanec J. Janič.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj kmeňových akcií VVS a.s. Košice, Komenského 50 
v počte 7348 kusov kupujúcemu Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 
Košice. O účele použitia a čerpaní finančných prostriedkov sa rozhodne až po ich  prijatí  na účet 
obce.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Mgr. Marko Angelovič, Mária Janošková, Jozef Janič, Pavol 
Dija, RNDr. Pavol Haborák
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 5

Rôzne

Kontrolórka predložila Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014. Táto tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Následne oboznámila poslancov, že začala kontrolu v ZŠ s MŠ a požiadala o predloženie 
dokladov. Na najbližšie OcZ starosta požiada riaditeľa ZŠ s MŠ, aby predložil prehľad vlastných 
príjmov školy napr. nájom za jedáleň, telocvičňu. OcZ zohľadní vzhľadom na vlastné príjmy školy 
nákup konvektomatu do školskej jedálne.



Poslankyňa p. Janošková sa informovala, koľko má obec doručených žiadostí o kúpu pozemku. 
Starosta vyjadril sklamanie, že zatiaľ je doručená iba jedna žiadosť , je prekvapený reakciou 
občanov obce aj vzhľadom k tomu, že bola upravená cena za pozemky.
 

K bodu 6

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák v.r.
   starosta obce

Overovatelia zápisnice: 
RNDr. Pavol Haborák v.r. 
Mgr. Marko Angelovič v.r. 

Zapísala: Mária Šašalová v.r.

 




