
 Zápisnica 

           zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 26.3.2018

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod
                                    2.  Žrebovanie bytov v bytovom dome č. 347 žiadateľmi o pridelenie bytu
                                   3.  Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce – zabezpečenie
                                        spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov projektu
                                   4. Rôzne a Diskusia 
   5. Záver 
                             
      

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Poslanci schválili aj program, ktorým sa zasadnutie riadilo. Za overovateľov
navrhol Katarínu Hovančíkovú a Miroslava Šveca Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Pavla 
Polomského a Ing. Antona Blaščáka 

 

K bodu 2 
Žrebovanie bytov v bytovom dome č. 347 žiadateľmi o pridelenie bytu

Starosta obce informoval poslancov obce s návrhom spôsobu pridelenia bytov a to žrebovaním. 
Spôsob schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Záujemcovia o byt si podľa abecedy vyžrebujú číslo 
bytu zo žrebovacieho zariadenia. V prípade, že je medzi záujemcami osoba so ZŤP, môže jej 
byť pridelený byt pred žrebovaním. Z poslancov bola starostom obce menovaná komisia, ktorá 
riadila priebeh prideľovania bytov v zložení: Jozef Janič, Katarína Hovančíková, Ing. Anton 
Blaščák. Táto komisia bude prítomná aj pri odovzdávaní bytov do nájmu jednotlivým 
nájomníkom. Boli podané informácie ohľadom úhrady zábezpeky , o úhradách nájmu pre 
nájomníkov, boli  oboznámení s udržiavaním čistoty v spoločných priestoroch bytového domu. 
Každý byt bude mať k dispozícii pivnicu. O prípadných závadách v bytoch je potrebné obecný 
úrad informovať. Byty sa budú prideľované do 6.4.2018.
Samotné žrebovanie viedla komisia menovaná starostom. Bola vyhotovená zápisnica o pridelení
bytov v bytovom dome č. 347, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh na uznesenie:

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

schvaľuje spôsob pridelenia nájomného bytu v bytovom dome č.  347 žrebovaním čísla bytu t.j.
prítomní žiadatelia o byt, korí splnili podmienky na pridelenie bytu si vyžrebujú zo žrebovacieho
zariadenia číslo bytu. V prípade, že u žiadateľa je osoba,  ktorá má zdravotný postih, môže jej byť

pridelený byt pred  žrebovaním
schvaľuje pridelenie bytu č. 7  pre osobu so ZŤP     -  Anna Stolariková     
konštatuje, že bola vyhotovená zápisnica o pridelení bytov v bytovom dome č. 347
schvaľuje  komisiu  v  zložení:  Jozef  Janič,  Katarína  Hovančíková,  Ing.  Anton  Blaščák



ktorá bude zabezpečovať priebeh  žrebovania bytov v bytovom dome č. 347.  

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Mária Janošková, Jozef Janič,   Mgr. Pavol 
Polomský,   Mgr. Angelovič, Miroslav Švec 
Proti hlasovali: ––-

      Zdržali sa hlasovania: -----

Obecné  zastupiteľstvo
   a) schvaľuje nájomnú zmluvu so Simona Bujňáková, bytom Krásna Lúka  na byt č 9  o výmere
59,70 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od 1.4.2018
do 31.3. 2021.

    b) schvaľuje  nájomnú zmluvu s  Martin Goliaš, bytom Šarišské Dravce 206 na byt č. 4  o
výmere 59,70 m2   v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od
1.4.2018 do 31.3.2021.

   c) schvaľuje nájomnú zmluvu s Monika Goliašová, bytom Šarišské Dravce 257  na byt č. 6  o
výmere  59,70 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od
1.4.2018 do 31.3.2021.

    d) schvaľuje nájomnú zmluvu s Jozef Gvušč, bytom Šarišské Dravce 71 na byt č. 2 o výmere
56,56 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od 1.4.2018
do 31.3.2021

    e) schvaľuje nájomnú zmluvu s  Mgr. Mária Hovancová bytom Šarišské Dravce 122  na byt č 8.
o výmere  59,70 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od
1.4.2018 do 31.3.2021.

   f) schvaľuje nájomnú zmluvu s PaedDr. Mária Kocureková , bytom Šarišské Dravce 58  na byt
č.3   o výmere 56,35 m2  v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3
rokov od 1.4.2018 do 31.3.2021.

    g) schvaľuje nájomnú zmluvu s  Eva Miková, bytom Torysa 159  na byt č. 5 o výmere 59,70 m2
v nájomnom bytovom dome č.  347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie  3 rokov  od 1.4.2018 do
31.3.2021
 
  h) schvaľuje nájomnú zmluvu s Pavol Mitra , bytom Lipany, Nám. sv. Martina 63 na byt č. 11  o
výmere  59,70 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od
1.4.2018 do 31.3.2021.

    i) schvaľuje nájomnú zmluvu s  Andrej Haborák, bytom Košice, Kavečianska cesta 34A  na byt
č. 1 o výmere  56,56 m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3
rokov od 1.4.2018 do 31.3.2021.
   
    j) schvaľuje nájomnú zmluvu s  Anna Stolariková  bytom Čirč č. 340 na byt č. 7 o výmere  59,70
m2 v nájomnom bytovom dome č. 347 KÚ Šarišské Dravce na obdobie 3 rokov od 1.4.2018 do
31.3.2021.

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Mária Janošková, Jozef Janič,   Mgr. Pavol 
Polomský,   Mgr. Angelovič, Miroslav Švec 
Proti hlasovali: ––-
      Zdržali sa hlasovania: ----



    

K     bodu 3  

    Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce – zabezpečenie
    spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov projektu

Starosta obce informoval poslancov o výzve z rozpočtovej kapitoly MV SR prostredníctvom ktorej 
obec sa bude uchádzať o finančné prostriedky na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Doposiaľ 
využívaný priestor v areály kaštieľa by bol oficiálne vedený ako požiarna zbrojnica, avšak vchod by
bol od bytových domov č. 256 a 257. Rozpočet je pripravený s nákladom cca 30 tis €.

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR, názov projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“ 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie  projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v 
obci Šarišské Dravce“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Mária Janošková, Jozef Janič,   Mgr. Pavol 
Polomský,   Mgr. Angelovič, Miroslav Švec 
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ----

K bodu 4

Rôzne a Diskusia

Interpelácie poslancov:

K. Hovančíková – kto má za povinnosť orezať stromy pri kostole?
Starosta odpovedal, že Farský úrad, je to pozemok cirkvi.

Mgr. Angelovič – informoval sa  so stavom projektu Obnovy obecného úradu, upozornil na 
poškodené odkvapové rúry na rohoch budovy OcÚ, sú krátke steny zamakajú.
Starosta k tomu uviedol, že konečné stanovisko ešte obec neobdržala. Ohľadom  odkvapových rúr 
vykoná obecný úrad opravu.

K bodu 7

Záver 
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
                                    starosta obce v.r.
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

Overovatelia zápisnice:
Katarína Hovančíková v.r.
Miroslav Švec v.r.


