
                    Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
             obce Šarišské  Dravce zo dňa 11. júla 2016

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Vyhodnotenie doručených ponúk v rámci Zámeru č. 9 zo dňa 20.6.2016 
       na predaj majetku obce

                                    3.   Rôzne a  Diskusia
                                          4.   Záver    

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol PHDr. Pavla Haboráka a Máriu Janoškovú.  
Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Angeloviča a Jozefa Janiča.
Zasadnutie OcZ sa riadilo programom,  ktorý poslanci schválili. 

K bodu 2

 Vyhodnotenie doručených ponúk v rámci Zámeru č. 9 zo dňa 20.06.2016  na predaj majetku obce

Starosta obce informoval poslancov, že v termíne doručenia ponúk bola obci doručená jedna ponuka
od Bibiany Knutovej bytom Šarišské Dravce 167.  Starosta menoval komisiu na vyhodnotenie 
ponuky, ktorú tvorili samotní poslanci OcZ. Ing. Blaščák bol starostom poverený otvoriť ponuku. 
Komisia na základe podmienok v rámci Zámeru č. 9 posúdila a konštatovala, že ponuka spĺňa 
všetky náležitosti. Na základe uvedeného prebehla diskusia a starosta podal návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parcela č. KNC č. 254/3 o výmere 420 m2 vedená
ako zastavaná plocha na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 16,90 €/m2 pre Bibianu Knutovú 
bytom Šarišské Dravce 167 a parcela KNC č. 255/2 o výmere 307 m2 vedenú ako záhrada na LV č. 
327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 16,90 €/m2 pre Bibiánu Knutovú bytom Šarišské Dravce  167 v 
zmysle Zámeru č. 9 na predaj majetku obce zo dňa 20.6.2016.  

Za hlasovali:  Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák, Mária Janošková, Jozef Janič,  RNDr. Haborák, Peter Berdis.
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 3 

     Rôzne a Diskusia 



Starosta obce predložil poslancom list p. Anny Haborákovej, Šarišské Dravce 198. V rámci diskusie
k tomuto listu poslanci navrhli, aby p. Haboráková ak má pripomienky k práci obecného 
zastupiteľstva, môže svoje názory prezentovať osobne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a 
nie rôznymi mailami prostredníctvom elektronickej pošty. V rámci diskusie poslanci sa vyjadrovali 
svoje názory : Ing. Blaščák odporučil, aby p. Haboráková neriešila pozemky IBV, ktoré budú po ich
predaji prinášať osoh obci ale nadobudnutie do jej vlastníctva pozemky, ktoré jej nepatria. 

      Starosta poznamenal, že v liste p. Haboráková sa odvoláva na činnosť obecného zastupiteľstva v 
rokoch 2007-2010 nebola adekvátna, pričom práve v tomto období bola poslankyňou aj p. 
Haboráková, dokonca vykonávala funkciu zástupkyne starostu.
Bola prejednávaná aj otázka zriadenia denného stacionára. Na začatie činnosti je potrebné zriadiť 
neziskovú organizáciu, ktorá bude denný stacionár spravovať. Začali sa prípravné práce v 
priestoroch bývalej predajne p. Diju. Bude potrebné vybudovať toalety, sprchu, dennú miestnosť a 
odpočinkovú miestnosť. Práce sa budú vykonávať priebežne v 2. polroku 2016. 
Starosta informoval poslancov, že v projekte Obnova obecného úradu sme neboli úspešní. Požiadal 
inú spoločnosť, ktorá projekt upraví a doplní a v ďalšej výzve sa budeme opätovne uchádzať o 
finančnú dotáciu. 
Obecný úrad pracuje na príprave projektu Zberného dvora, pri ktorom je možné získať finančné 
prostriedky aj n kompostovisko a to hlavne na strojové zariadenia (traktor, mulčovač a pod). 

      V rámci výstavby zdravotného strediska je prízemie ukončené  a skolaudované. Otvorenie je 
plánované k 1.9.2016.   Starosta poukázal na to, že je veľmi obtiažne získať ďalších lekárov, ale 
pracuje na tom. Ako detskú lekárku osloví MUDr. Kaperákovú a  aj MUDr. Herdického. V rámci 
otvorenia strediska bol prezidentovi SR zaslaný pozývací list. Zatiaľ účasť nepotvrdil.  
Realizuje sa aj úprava cesty okolo bývalého PD smerom ku Kostolnej. V tejto časti obce sa realizuje
výstavba kanalizácie pre obec Krásna Lúka.  Následne po realizácii kanalizácie starosta informoval,
že bude realizované oplotenie, aby už dobytok nemal voľný vstup až do potoka a aby naši občania 
mali voľný prechod do Kostolnej. K tomu poslanec Berdis informoval, že občanom, ktorí bývajú pri
Panskom vrchu dobytok znepríjemňuje život. 

       RNDr. Haborák požiadal, aby majitelia pozemkov, ktoré nie sú obývané v obci zabezpečili ich 
vykosenie. Starosta k tomu uviedol, že obecný úrad vyzve takýchto vlastníkov pozemkov, aby svoje
pozemky udržiavali. Aj verejné priestranstvá  momentálne nie sú udržiavané z dôvodu zníženia 
stavu zamestnancov obce.

      

K bodu 9   

            Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce  v.r. 

Overovatelia zápisnice:

Mária Janošková  v.r.

RNDr. Pavol Haborák v.r.


