
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa 20.04.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia:  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

2a.  Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5. Informácie k možnosti výstavby nájomného bytového domu v obci Šarišské Dravce 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 257 – návrh na uznesenie k predaju 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 – nesúhlas so zámerom č. 1/2020 - prizvaný 
žiadateľ p. Peter Haborák 

8. Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parcely KNC č. 648 – prejednanie 

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prejednanie 

11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 

12. Rôzne a Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1  Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. 
Privítal    poslancov obecného zastupiteľstva a hostí.  Zasadnutia OcZ sa zúčastnil Peter 

Haborák, ktorý informoval poslancov vo veci podanej žiadosti o odkúpenie pozemku parcela 
KNC č.  292.  

 

 

 

K bodu  2    Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení  
podľa doručenej pozvánky.  
 

Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v znení 
 



1.Otvorenie zasadnutia 

2.Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3.Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

4.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5.Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 257 –návrh na uznesenie k predaju  

6.Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 –nesúhlas so zámerom č. 1/2020 -
prizvaný žiadateľ p. Peter Haborák 

7.Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu  

8.Žiadosť o odkúpenie pozemku –časť parcely KNC č. 648–prejednanie  

9.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku– prejednanie  

10.Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 

11.Rôzne a Diskusia  

12. Záver 

 
   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

           

 

K bodu 2a Schválenie zmeny  programu zasadnutia OcZ 

 

 Starosta obce podal návrh na schválenie zmeny  programu zasadnutia OcZ  na základe 
podnetu poslancov  v znení:  
 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje zmenu  programu  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v znení 
 

1. Otvorenie zasadnutia 



2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

2a.  Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5. Informácie k možnosti výstavby nájomného bytového domu v obci Šarišské Dravce 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 257 – návrh na uznesenie k predaju 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 – nesúhlas so zámerom č. 1/2020 - prizvaný 
žiadateľ p. Peter Haborák 

8. Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parcely KNC č. 648 – prejednanie 

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prejednanie 

11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 

12. Rôzne a Diskusia 

13. Záver 

 
   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

  

K bodu 3 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo  dňa 23.3.2021. Informáciu zobrali 
poslanci na vedomie.  

 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 A:berie na vedomie  kontrolu uznesení z 23.3.2021 

 

 
   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

  

 

 

K bodu 4  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

Starosta obce určil za overovateľov  zápisnice  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, za zapisovateľku 
Mgr. Iveta Mišenčíková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov   Katarína Hovančíková, Ing. 
Ľuboš Goliaš. 
  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišenčíková 

- overovateľov zápisnice:   p.   Martin Haborák, Jozef Šuhaj 
 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo volí do návrhovej komisie:   Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš  Goliaš 

 
   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

  

 
 

 

K bodu 5   Informácia k možnosti výstavby nájomného bytového domu v obci Šarišské 
Dravce  

 

 

 Informácie podal poslanec J. Šuhaj, ktorý poukázal na potrebu výstavby nájomného bytového 
domu vzhľadom na riešenie bytovej otázky v obci. Je otázne, či obec má záujem o tento 

projekt a riešiť prípravu k žiadosti o financovanie v prípade schválenia. Kontrolórka obce 
k tomu uviedla, že skompletizovanie tejto žiadosti je časovo náročné. Bude potrebné riešiť 
verejné obstarávania, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, čo do termínu máj 2021 
by bolo nemožné doriešiť. Ak  by sa však rozhodlo, že sa  výstavba nájomného bytového 
domu bude realizovať, je potrebné to v prvom rade schváliť a postupne na príprave podkladov 



pracovať. Pre obec je to výhodné, ak v obci chcú žiť mladé rodiny, treba nájomné bývanie 
podporiť a ponúknuť. J. Šuhaj poznamenal, že môže poskytnúť typy projektovej 
dokumentácie, na ktoré už boli schválené prostriedky zo %SFRB a aj dotácia. Avšak 
pripomenul, že polyfunkcia bytového domu musela byť uhrádzaná z prostriedkov obce (či už 
fitnescentrum, alebo kaviareň). Kontrolórka skôr navrhla využiť prízemie na poskytovanie 
sociálnych služieb, ktoré by mohli byť finančne podporené. Financovanie výstavby je 
v pomere 60% úver zo ŠFRB a 40% dotácia. Súčasne vysvetlila možné spôsoby obstarania 
a to dodávateľským spôsobom alebo výstavbou v réžii obce rovnako ako bol budovaný 
bytový dom č.29.  Starosta k tomu informoval, že obec eviduje 5 žiadostí o prenájom bytu. 
Poslanci k tomu predniesli svoje návrhy: M. Haborák súhlasil s výstavbou nájomného 
bytového domu, avšak nie v lokalite vedľa bytového domu č. 347.  K. Hovančíková vyjadrila 

názor aby sa rovnaký pozemok v susedstve bytového domu č. 347 využil v budúcnosti na 
výstavbu materskej školy. Dôvodom je zvýšený záujem o umiestnenie detí do MŠ, pričom asi 
všetky deti do MŠ na budúci školský rok nebudú prijaté. Ak obec plánuje budovať nové byty, 
je potrebné riešiť aj túto záležitosť. Uvedenú skutočnosť so zvýšeným záujmom 
o umiestnenie detí do MŠ potvrdil aj Ing. P. Blaščák. Kontrolórka upozornila, aby všetky deti 
boli zapísané do MŠ, rodičia ktorých o to požiadajú, aby obec v prípade výzvy vedela 
preukázať , že škôlku potrebujeme, nakoľko kapacitne nepostačujú doterajšie priestory MŠ. 
 

 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie  informácie k možnosti výstavby nájomného bytového domu v obci 
Šarišské Dravce  na parcele KNC č. 360/1 

B. súhlasí s investičným zámerom obce zrealizovať výstavbu obecných nájomných bytov, 
minimálne 9 bytov priemernej plochy do 60 m2 s využitím prízemia na polyfunkcie – 

sociálne služby na parcele KNC č. 360/1 

C. schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, vyhotoviť 
geometrický plán 

D. schvaľuje spustenie a realizáciu verejného obstarávania na výber projektovej 
dokumentácie k investičnému zámeru stavby bytového domu a prislúchajúcej technickej 
vybavenosti, vrátane spevnených plôch, parkoviska a komunikácie v obci Šarišské Dravce  

 

   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda , Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 

 

 



K bodu 6   Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 257 – návrh uznesenia k predaju 

 

Starosta obce informoval, že žiadateľ M. Hovančík  nedoručil obci Geometrický plán ktorý je 
podkladom k návrhu prijatia uznesenia k predaju a preto sa o návrhu uznesenia nebude 
hlasovať. Bod programu bude predmetom jednania najbližšieho zasadnutia OcZ. 
 

K bodu 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 – nesúhlas so Zámerom č. 
1/2020 – prizvaný p. Peter Haborák  
 

 

P. Haborák prítomný na zasadnutí vyjadril nesúhlas s výškou ceny pozemku   schválenú 
v zmysle Zámeru č. 1/2020. Spomenul, že bol poslancom obecného zastupiteľstva 10 rokov 
a vždy presadzoval, aby sa prihradené pozemky obce odpredali užívateľom bez zbytočných 
prieťahov. Kontrolórka obce k tomu uviedla, že nie je opodstatnené porovnávať ceny 
pozemkov spred  10 rokov. Ceny nehnuteľností sa zvyšujú. Obci tiež nikto nepredá pozemok 
za symbolickú cenu.  Poukázal na pozemok poslanca Ing. P. Blaščáka, ktorý si prístupovú 
cestu k svojmu rodinnému domu riešil miestnou komunikáciou, ktorá bola plánovaná iba pre 
IBV s 9 pozemkami v areáli bývalej materskej školy. K tomu Ing. Blaščák sa ohradil 
a konštatoval, že miestna komunikácia nebola riešená pre jeho pozemok ale kvôli údržbe 
rigolu za predmetnými pozemkami, ktorý bude potrebné udržiavať. Pán Haborák navrhol 
pozemok zameniť za iný pozemok, ktorý vlastní. Súčasne sa pýtal prečo bol prihradený 
pozemok pri kaštieli, ktorý nepatrí obci ale COOP Jednota SD Prešov. Kontrolórka k tomu 

informovala, že prihradený pozemok bol predjednaný na odkúpenie obcou, čo sa aj v tomto 

roku realizovalo. Poslankyňa K. Hovančíková uviedla, že cena 8,- € bola prvotne odhadovaná, 
avšak obec dala spracovať znalecký posudok na pozemok, ktorým je určená suma v rozpätí 
4,36 € - 6,90 €/m2.  Kontrolórka k tomu informovala, že obec vždy postupuje podľa zákona 
o majetku obcí, pričom vždy je zverejnený schválený zámer, na ktorý môže ktokoľvek 
zareagovať, pozemky sa predávajú verejnou súťažou. Opätovne oslovila p. Haboráka či 
pretrváva jeho návrh na zámenu pozemkov. P. Haborák má vlastnícky  podiel na parcele KNE 
č. 174/1 o výmere 906 m2 v podiele 1709/6912 za parcelu vo vlastníctve obce č. KNC č. 292 

o výmere 180 m2. Ten svoj návrh potvrdil. Na základe uvedeného bol daný návrh na 
schválenie Zámeru č. 2/2021 na zámenu uvedených pozemkov. 
 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie   informácie p. Petra Haboráka k nesúhlasu so Zámerom č. 1/2020 

B. schvaľuje  Zámer č. 2/2021 na prevod majetku (pozemku) v zmysle §9a ods.8 písmena e) 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí formou zámeny pozemkov parcela KNC 292 v 1/1 o 
výmere 180 m2 , vedený na LV č. 327 vo vlastníctve obce Šarišské  Dravce v hodnote 1 440,- 

€  (cena schválená Zámerom č. 1/2020 na prevod vo výške 8,- €/m2) za pozemok v podiele 

1709/6912   na  parcele KNE 174/1 o výmere podielu  906 m2 v podiele 1709/6912, vedený na 
LV 628   vo vlastníctve  Haborák Peter, Šarišské Dravce 43 bez finančného vysporiadania. 
Ako dôvod osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie pozemku KNC č. 292 p. Haborákom 
a jeho rodinou- Nadobudnutie podielu na parcele KNE 174/1 do vlastníctva je z dôvodu 
rozvoja daného územia, ako aj pre dopravnú infraštruktúru obce. 



 
   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3    Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 

 

K bodu 8  Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu pozemkov  
 

  

Firma MOSUPO K.F.K  spol. s r.o. Stará Ľubovňa doručila obci žiadosť o vydanie vyjadrenia 

obce k vydržaniu pozemkov. Poslanci boli so znením žiadosti oboznámení preposlaním 
žiadosti. Starosta informoval, že požiadal o vypracovanie stanoviska k vydržaniu pozemkov 

právnika obce, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Kontrolórka neodporúča vydržať pozemky 
a súhlasí s návrhom právneho zástupcu obce. Poznamenala, že sa v prevažnej väčšine jedná 
o pozemky obyvateľov obce, ktorí už nežijú a toto vlastníctvo nebolo predmetom dedičských 
konaní. Na podnet p. P. Haboráka, aby boli vlastníci upovedomení o tom, že hrozí vydržanie 
ich pozemkov, aby si ich vysporiadali. Kontrolórka uviedla,  že obec nemá koho osloviť.  
 

Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo  Žiadosť o vydanie vyjadrenia obce ku vydržaniu od MOSUPO KFK  
s.r.o. Stará Ľubovňa 

B. súhlasí a nemá výhrady k vzniku vlastnického práva formou osvedčenia v areáli býv. 
Družstva pre MOSUPO KFK spol. s r.o. Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti 
 

   Hlasovanie: 

Za: 0  

Proti: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 



Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 9    Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela KNC č.  648 

 
 

Starosta obce informoval poslancov, že predmetom žiadosti J. Hovančíka je pozemok obce, 
ktorý rodina žiadateľa užíva. Jedná sa o časť miestnej komunikácie. J. Šuhaj navrhol, aby 
starosta obce preveril , či prípadná zostávajúca šírka miestnej komunikácie po predaji bude 
spĺňať parametre obojstrannej cesty. Starosta obce navrhol osloviť o stanovisko projektanta 

Ing. Ondreja, ktorý projektuje miestne komunikácie. 
 

 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo  Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku  parcela KNC  č. 648  KÚ Šarišské 
Dravce 

B. poveruje starostu obce preveriť na stavebnom úrade možnosť realizácie miestnej 
komunikácie a cyklotrasy a minimálne požiadavky na parametre cestného telesa. 

 

 

 

   Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Pavol Blaščák,   Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Šuhaj,  , Martin 

Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa:  1 Katarína Hovančíková 

Neprítomní:  3 Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                     
 

K bodu 10   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prejedanie   

 

 

Žiadateľ Milan Slaminka požiadal o odkúpenie časti pozemku 350/7 a 352/5, ktoré chce 
využívať ako ovocný sad a uskladnenie poľnohospodárskej techniky. Kontrolórka bola na 
tvare miesta obhliadnuť predmet predaja. Je to zarastený pozemok, zatiaľ obcou nevyužívaný, 
ale odporúča ho ponechať na využívanie do budúcnosti. J. Šuhaj poznamenal, že pozemok nie 
je pre obec lukratívny, jedná sa o strmý kopec, ak ho bude chcieť obec využívať, je nutné 
tento kopec spevniť oporným múrom.  Ing. Ľ. Goliáš vyjadril názor, že obec momentálne 
nepotrebuje svoj majetok predávať, aj keď je pozemok nevyužívaný, neodporúča predávať ho.  
 



Návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od Milana Slaminku, Šar. 
Dravce 253 

B. schvaľuje zámer predaja  pozemkov  KNC č. 350/7 o výmere 311 m2 vedenom na LV 
č. 327, KÚ Šarišské Dravce, časť parcely KNC č. 352/5 o výmere cca 1 000 m2, 

vedenom na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce z dôvodu osobitného zreteľa obcou 
nevyužívaného pozemku z dôvodu členitého terénu. 

 

   Hlasovanie: 

Za: 0  

Proti: 4 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

PaedDr. Katarína Janičová   

Zdržal sa:  2 Martin Haborák, Jozef Šuhaj 

Neprítomní:  3 Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                     

Uznesenie nebolo prijaté  

 

 

K bodu 11  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

 
  

V tomto bode programu starosta navrhol termíny riadnych zasadnutí. K. Hovančíková 
navrhla, aby sa zasadnutia konali častejšie, aby sa podnety prerokovávali operatívne, aby na 
prejednávanie obecným zastupiteľstvom nebolo na jednom zasadnutí toho priveľa, aby sa 
venoval jednotlivým bodom zasadnutí dostatok času. Aj vzhľadom na uvedené boli do návrhu 
doplnené ďalšie termíny zasadnutí. 
 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

  A. schvaľuje  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 

  (25.5.2021, 22.6.2021, 7.9.2021, 7.12.2021) 

   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 



Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                     

 

K bodu 12  Rôzne a diskusia  

 

 

Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku – Ján Hromják a manželka Jana Hromjáková 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so znením žiadosti, nakoľko bola doručená po zaslaní 
pozvánky zasadnutia OcZ.  Žiadateľ žiadal o odkúpenie parcely KNC č. xxxxx. Po diskusii 
k tomuto bodu bol daný návrh na prijatie uznesenia: 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku od manželov Hromjakových  
Šar. Dravce č. 120 

B. konštatuje, že v súčasnej dobe obec nedisponuje stavebným pozemkom a nie je ani 
schválený investičný zámer na vytvorenie stavebných pozemkov pre budúcu IBV. 

 

   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce  

 

 

Kontrolórka k predaju obecných pozemkov uviedla, že je pripravený na pripomienkovanie 
pred zverejnením návrhu Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce, aby sa 

obecné zastupiteľstvo vedelo do budúcnosti vyjadrovať k takýmto žiadostiam a určili sa 

pravidlá a minimálne ceny, pod výšku ktorých by predaj pozemkov nebol schvaľovaný. 



Návrh tohto dodatku bude zverejnený na stránke obce, bude možné ho pripomienkovať a na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude predmetom schvaľovania.   
 

 

Žiadosť o odkúpenie betónových panelov J. Semančík, Dubovica  
 

 

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou o odkúpenie stropných panelov, ktoré obci 
zostali po demontáži pavilónov MŠ. Jedná sa o materiál, ktorý je značne opotrebovaný. 
Poslanci splnomocnili starostu obce aby jednal so žiadateľom o cene predaja.  

 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo  Žiadosť o odkúpenie betónových panelov od Jozefa Semančíka bytom 
Dubovica 373 

B. schvaľuje predaj a splnomocňuje starostu jednať  o cene predmetu predaja 

 

   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

      

 

 

Interpelácie poslancov OcZ 

 

M. Haborák – informoval poslancov s prípravou projektu obnovy verejnej zelene v obci. 

Spracovaný projekt na obnovu parku Kerta je v rámci podmienok dotácie  v tomto prípade 
nepoužiteľný, lebo bol hradený z prostriedkov dotácie na obnovu historického parku 
z Ministerstva kultúry SR.  Navrhuje spracovať nový projekt, ktorý by riešil oddychové zóny 
v obci a stretnutie v obci s architektom, kde by sa zapracovali aj podnety poslancov. 

 

Návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 schvaľuje prípravné a projektové práce súvisiace s podaním žiadosti v rámci výzvy IROP-

PO4-SC431-2021-65 Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. 

   Hlasovanie: 



Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 

         

Ing. P. Blaščák  - informoval sa s prípravou prác na budovanie chodníkov a miestnej 

komunikácie IBV v areáli býv. MŠ. Väčšina domov je už vybudovaná. 
PaedDr. K. Janičová -    navrhla, aby sa pokračovalo s výstavbou chodníka pri pozemku 
Metoda Hovančíka smerom k bytovému domu č. 29, taktiež  aby sa zvážilo s výmenou 
oplotenia 

K. Hovančíková – požiadala o informáciu ohľadom údržby chodníkov pri Dome nádeje 

Starosta k tomu informoval, že v rámci údržby na cintoríne sa jedná o bežné opravy chodníka 

pri Dome nádeje, nakoľko je objednané nové chladiace zariadenia do Domu nádeje, aby bol 
priestor pripravený. 
 

K. Hovančíková – poukázala na skutočnosť, že kontrolórka obce je veľmi nápomocná pri 
riešení zložitých problémov v rámci obce, ktoré vyvstali aj počas PN starostu obce. Navrhla 
schváliť mesačnú odmenu kontrolórke obce. Po diskusii o výške odmeny sa poslanci uzhodli 
na výške 30% mesačného  platu. 

 

Návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje mesačnú odmenu kontrolórke obce 

vo výške 30% z mesačného platu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
paragraf 18c ods.5 

   Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, 

Jozef Šuhaj,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

Nehlasovali: 0  

 

 

                                                                                                                             

 

K bodu 13  Záver  



 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

 

Overovatelia zápisnice:  Martin Haborák v.r. 

                                       Jozef Šuhaj v.r. 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 
 


