
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa 25.05.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ v Šarišských Dravciach  o zápise detí do MŠ na školský rok 
2021/2022  ohľadom prevádzky  materskej školy od 1. 9.2021 

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

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 –  návrh na uznesenie k zámene 
pozemkov 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parcely KNC č. 648 – stanovisko a posúdenie 
k predaju časti parcely 

9. Návrh osadenia nového bytového domu v obci Šarišské Dravce  
10. Rôzne a Diskusia  
11. 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 riaditeľ ZŠ 
s MŠ Šarišské Dravce RNDr.  Pavol Haborák. 
 

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. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ v Šarišských Dravciach  o zápise detí do MŠ na školský rok 
2021/2022  ohľadom prevádzky  materskej školy od 1. 9.2021 

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

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 –  návrh na uznesenie k zámene 



pozemkov 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parcely KNC č. 648 – stanovisko a posúdenie 
k predaju časti parcely 

9. Návrh osadenia nového bytového domu v obci Šarišské Dravce  
10. Rôzne a Diskusia  

 11. Záver 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák, Ing.  Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

  

K bodu 3   Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo  dňa 20.4.2021. Informáciu zobrali 
poslanci na vedomie.  

 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 A:berie na vedomie  kontrolu uznesení z 20.4.2021 
 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák, Ing.  Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

  

 

K bodu 4  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 



 

Starosta obce určil za overovateľov  zápisnice  Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak, za 

zapisovateľku Mgr. Iveta Mišenčíková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov    Ing. Pavol 

Blaščák,  Jozef Jura  
  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišenčíková 

- overovateľov zápisnice:    Ing. Miroslav Žvanda, Peter Šuťak 

 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo volí do návrhovej komisie:    Ing. Pavol Blaščák, Jozef Jura  
   

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák, Ing.  Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

  

 
 

 

K bodu 5   Informácia  riaditeľa ZŠ s MŠ v Šarišských Dravciach o zápise detí do MŠ na 
školský rok 2021/2022 ohľadom prevádzky materskej školy od 1.9.2021 

 

 

Prítomný riaditeľ  ZŠ s MŠ informoval poslancov so skutočnosťou, že po dlhšom období bolo 
škole doručených viac žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ ako je kapacita materskej školy.  
Podľa prevádzkového poriadku je to 40 detí. Do 1. Ročníka v novom školskom roku nastúpi 8 
detí, z minulých rokov MŠ navštevuje 34 detí. Škola má 6 voľných miest, pričom podľa 
vyhlášky má mať škola rezervu na 1 dieťa pre prípadný návrat dieťaťa do MŠ z 1. ročníka ak 
by to bolo potrebné. Škola eviduje 14 žiadostí, podľa údajov z evidencie obyvateľov obce ešte 
5 detí nie sú prihlásené, 2 žiadosti sú s nástupom od 01/2022. Škola má povinnosť do 
15.6.2021 vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ. Vyvstáva otázka ako riešiť túto 
situáciu: prijať 6 žiakov na nový školský rok alebo vytvoriť priestory, aby bolo vyhovené 
všetkým žiadostiam? 

Čo sa týka nasledujúcich rokov je v evidencii obyvateľov je za rok 2019 evidovaných za rok 
11 narodených detí a za rok 2020 to predstavuje 15 detí.  V budúcom školskom roku sa 
uvoľní 11 miest. Ak obec neurobí opatrenia bude problém s umiestnením detí do MŠ 
v nasledujúcich dvoch rokoch. 
Otázky poslancov: 



Ing. Miroslav Žvanda sa informoval ako sú kapacitne využívané priestory v MŠ a aké sú 
možnosti rozšírenia materskej školy. Navrhol využiť na vytvorenie ďalšej triedy priestory 

v základnej škole v II. Pavilóne, prípadne priestory bývalého ŠKD pri školskej jedálni.  
Riaditeľ školy informoval obsadenosti jednotlivých tried v ZŠ s MŠ. Priestory v terajšej MŠ 
by sa mohli rozšíriť, ak by zbúral nefunkčný komín, ktorý prechádza triedami, uvoľnil by sa 
priestor pre cca 3 deti. Ku zriadeniu novej triedy je potrebné stanovisko RÚVZ v Prešove, 
vybavenie priestorov by sa riešilo projektami na vnútorné vybavenie MŠ. Do roku 2024 je 
prechodne povolené zriadiť triedy MŠ aj inde ako v priestoroch MŠ. Kontrolórka k tomu 

uviedla, že prechodné povolenie sa týka predškolákov. Obec do budúcnosti nebude mať 
postačujúce priestory na kapacitu detí v MŠ. Bude možnosť sa uchádzať o granty na opravu či 
prípadné rozšírenie MŠ prístavbou či rekonštrukciou. Nateraz vidí možnosť zriadiť triedu 
v priestoroch býv. ŠKD pre predškolákov s možnosťou poldennej prevádzky MŠ, nakoľko 
počet žiakov nebude postačujúci na vyfinancovanie dvoch učiteliek v MŠ.   
 

 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie  informácie riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce RNDr. Pavla Haboráka 
o zápise detí do MŠ na školský rok 2021/2022  

B. berie na vedomie informácie riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce k prevádzke materskej 

školy od1.9.2021 

C. schvaľuje zriadenie novej triedy pre predprimárne vzdelávanie detí s poldennou 

prevádzkou od 1.9.2021  
D. poveruje starostu obce zabezpečiť priestorové a materiálno-technické zabezpečenie  
E. schvaľuje podanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov v rámci povinného 

predprimárneho vzdelávania (výzva Predškoláci...) 
 

 

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

 

 

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

 



Starosta obce informoval, že  k odpredaju pozemku parcela KNC č. 257  boli splnené všetky 
právne náležitosti, je potrebné prijať uznesenie OcZ k odpredaju uvedeného pozemku 

Dal návrh na prijatie uznesenia o predaji uvedenej nehnuteľnosti.  
 

 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. schvaľuje  prevod nehnuteľného  majetku obce hodný osobitého zreteľa podľa par. 9a  
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov parcela  KNC č. 
257 o výmere 57 m2 vedená ako zastavaná plocha, KÚ Šarišské Dravce, ktorá bola 
vytvorená vyčlenením z parcely KNC č. 545/1 geometrickým plánom č. 177/2021 
spracovaným Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. Spannerovej č. 1/14140 Prešov, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov katastrálny odbor pre Metoda Hovančíka, 
Šarišské Dravce 28 za kúpnu kúpnu cenu 4,40 €/m2 pre zabezpečenie priameho vstupu 
k rodinnému domu žiadateľa. 

 

  Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali:   

 

 

 

 

 

K bodu 7  Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 292 -  návrh na uznesenie k zámene 
pozemkov 

 

 

V tomto bode programu starosta informoval, že Zámer č. 2/2021 schválený na zasadnutí 
20.4.2021  bol zverejnený. Je potrebné prijať uznesenie k zámene pozemku obce parcela 
KNC č. 292 za vlastnícky podiel na parcele KNE č. 174/1. 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  



A. schvaľuje  prevod nehnuteľného majetku (pozemku) zámenou spôsobom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.8 písmena e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku 

obcí  v zmysle Zámeru č. 2/2021: 
-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 

- spoluvlastnícky podiel  1709/6912   na  parcele KNE 174/1 o výmere podielu  906 
m2, 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,  Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Peter Šuťak 

Neprítomní:  2 PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

            

 

 

 

 

 

K bodu 8   Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parcely KNC č. 648 – stanovisko 

a posúdenie k predaju časti parcely 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle uznesenia z 20.4.2021 preveroval možnosti 
k odpredaju časti parcely KNC č. 648 na stavebnom úrade v Lipanoch. Ten odporučil 
kontaktovať projektanta v oblasti cestnej dopravy. Starosta kontaktoval Ing. F. Ondreja a ten 

v zmysle posúdenia terajších rozmerov miestnej komunikácie parcela KNC č. 648 kedy 
nespĺňa rozmery neodporučil predaj časti parcely. Ing. Blaščák sa informoval, či meranie bolo 
vykonané na mieste alebo z mapových podkladov. V rámci diskusie bol daný návrh na 
vyzvanie žiadateľa o odkúpenie o zbúranie terajšieho oplotenia susedného pozemku, ktoré 
zasahuje do parcely KNC č. 648-  



 

 

Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom stanoviska projektanta Ing. 
Františka Ondreja k predaju časti parcely KNC č. 648 pre Jakuba Hovančíka Šar. 
Dravce 260, kde v danom mieste  komunikácia nespĺňa podmienky dopravnej 
infraštruktúry 

B.  konštatuje, že nie je zámer obce odpredať túto časť parcely KNC č. 648 

C.  žiada starostu obce zaslať výzvu na odstránenie oplotenia z pozemku KNC č. 648 vo 
vlastníctve obce. 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak,  Ing. Miroslav 
Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Jura Jozef  

Neprítomní:  2 PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali:   

 

 

K bodu 9     Návrh osadenia nového bytového domu v obci Šarišské Dravce  
 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom osadenie nájomného bytového domu na 
parcele KNC č. 360/1. Súčasne informoval, že vzhľadom na spôsob financovania a možnosti 
získania dotácie nie je možná polyfunkcia bytového domu. Táto by musela byť financovaná 
iba z prostriedkov obce. K podmienkam osadenia bytového domu bolo realizované stretnutie 
poslancov na tvare miesta. Z radov poslancov bolo navrhnuté zvážiť osadenie bytového 
domu, nakoľko v budúcnosti by bolo možné na tomto pozemku rozšírenie prípadne nová 
výstavba materskej školy.  
Poslanec J. Jura navrhol, aby bytový dom mal riešenie aj na väčšie byty a podmienil samotné 
prideľovanie bytov v obci zmenou trvalého pobytu žiadateľa na trvalý pobyt v našej obci. 
 

 Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 



A. berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí poslancov vo veci osadenia bytového 
domuv obci Šarišské Dravce na parcele KNC č. 360/1 

B. schvaľuje obstaranie bytového domu s minimálne 11 nájomnými bytmi, (jedno, dvoj 
a trojizbovými) pre mladé rodiny a umiestnenie bytového domu na parcele KNC 360/1 
vedľa bytového domu č. 347 

 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, , Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Šuhaj,   
Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda  

Proti: 1 Katarína Hovančíková 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

 

 

K bodu 10    Rôzne a Diskusia  
 
                                                                                                                                        

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šarišské Dravce  
 

 

Starosta obce predniesol poslancom požiadavku na stanovenie jednotných pravidiel v rámci 
legislatívy na prevádzkovanie cintorína v našej obci.  Realizujú sa opravy Domu smútku, jeho 
okolia. Okolité obce majú prenájom hrobových miest spoplatnené, v našej obci sa o tom ešte 
nerokovalo. Obec zabezpečuje kosenie cintorína a verejného priestranstva okolo neho.  
K prenájmu hrobových miest Ing. Žvanda vyjadril názor, že v rámci pasportizácie cintorína je 
veľmi veľa neznámych hrobov, bude veľký problém s oslovením nájomcov. Aj 
spoplatňovaním nájmu hrobových miest nebude najlepšie riešenie. Kontrolórka k tomu 

uviedla, že je dôležité, aby sa ku každému hrobu niekto prihlásil, aby každý hrob mal 
starostlivosť. Ak sa o hroby nikto nestará, je zodpovedná obec ako prevádzkovateľ 
pohrebiska. Cena nájmu sa zvyčajne určuje na dlhšie obdobie (10, 20 rokov). Obec má 
v tomto smere veľkú zodpovednosť, náhrobné kamene nie sú majetkom obce. Ak sa nikto 
k hrobovému miestu či hrobu neprihlási, náhrobné kamene sa zlikvidujú a budú vytvorené 
nové hrobové miesta. Výkop hrobu v rámci legislatívy zabezpečuje obec. Za výkop hrobu je 
zodpovedná obec ako správca. Správca cintorína (fyzická osoba) musí byť určený. K tejto 

záležitosti bol daný návrh na rozšírenie parkovania a zriadenia parkoviska pri cintoríne. 
Poslanec J. Šuhaj navrhol vybudovať parkovisko úpravou svahu pred oplotením cintorína pri 
vchode do cintorína.  
  

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  



A. prerokovalo  návrh VZN č. 1/2021 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šarišské 
Dravce  

 Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali:   

 

Žiadosť o realizáciu cestnej komunikácie – Anna Kožárová a spol 
 

 

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou o realizáciu miestnej komunikácie  KNE č. 
127/123. Rodiny Kožárová, Ďuricová a Haboráková popísali situáciu s prístupovou cestou 
k ich rodinným domom. Od času výstavby týchto domov doposiaľ nebola snaha riešiť túto 
prístupovú cestu. Kontrolórka obce k tomu uviedla, že uvedená parcela nie je majetkom obce, 
preto ani financovanie realizácie miestnej komunikácie nemôže byť obcou. Obec môže 
investovať iba do svojho majetku. Takéto pozemky sa môžu vysporiadavať cestou 

jednoduchých pozemkových úprav, ktoré riadi Okresný úrad  - pozemkový odbor. Je to síce 
veľmi náročný a zdĺhavý proces, ale pozemky sa vysporiadajú podľa vlastníckych podielov 
jednotlivým vlastníkom. Aj týmto spôsobom by obec mohla napomôcť ku vytvoreniu nových 
stavebných pozemkov v obci. 

 

 

Návrh na uznesenie   
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo  Žiadosť o realizáciu cestnej komunikácie od Anna Kožárová, rod. 
Ďuricová a rod. Haboráková 

B. konštatuje, že pozemok KNE 127/123 nie je vlastníctvom Obce Šarišské Dravce, čím 
obec nemôže začať realizáciu prístupovej komunikácie na súkromných pozemkoch. 
Uvažuje sa o pozemkových úpravách, ktoré by usporiadali vlastnícke vzťahy tak, aby 
vznikla ucelená parcela miestnej komunikácie do vlastníctva obce. 

 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  



Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali:   

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských  Dravciach 

A. poveruje starostu obce  preveriť možnosti  usporiadania vlastníckych vzťahov formou 
Jednoduchých pozemkových úprav v časti obce  Pastovník na Okresnom úrade 
v Prešove, odbor pozemkový a informovať OcZ na najbližšom zasadnutí.  

 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

 

 

 

Žiadosť o príspevok na kanalizáciu – Anna Kožárová 

 

 

Starosta obce informoval so žiadosťou o poskytnutie príspevku na kanalizáciu rod.  Domu č. 
258 vlastníkov rod. Kožárovej. Nakoľko uvedený rodinný dom je potrebné napojiť na verejnú 
kanalizáciu  iba na parcele KNC č. 630/1, žiada o príspevok na toto napojenie.  
 

Návrh na uznesenie   
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. prerokovalo Žiadosť o príspevok na kanalizáciu od Anna Kožárová 

B. konštatuje, že obec nemôže investovať do kanalizácie na súkromnom pozemku. 
Kanalizácie je vo vlastníctve VVS a.s. Košice  

 



Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

 

 

 

Súdny spor  s SPP distribúcia a.s. Bratislava  

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že súdny spor obce s SPP distribúcia a.s. Bratislava bol 
ukončený v neprospech obce. Nakoľko ale ešte v čase trvania súdneho sporu bolo doriešenie 
mimosúdne vysporiadanie, táto Dohoda platí, súdny spor sa neguje. 
 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šar. Dravciach 

 

A. berie na vedomie ukončenie súdneho sporu obce so SPP-distribúcia a.s. Bratislava 
v neprospech obce 

B. schvaľuje Dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi Gaton s.r.o a obcou 

Šarišské Dravce vo výške 13 922,80 eur (pôžička z r. 2010). 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš 
Goliaš, Jozef Šuhaj,   Peter Šuťak, Jozef Jura, Ing. 
Miroslav Žvanda  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2     PaedDr. Katarína Janičová, Martin Haborák 

Nehlasovali: 0  

 

 
 

 

 



Interpelácie poslancov OcZ 

 

 K. Hovančíková navrhla jednať s vlastníkmi nehnuteľností p. P. Hurajtom č. 107 a susedných 
nehnuteľností o možnosti vybudovania cesty na časť obce Pastovník odkúpením časti z ich 

pozemkov ako tomu bolo v minulosti 

 

Starosta obce informoval poslancov so zlým technickým stavom nákladného auta Avia vo  
vlastníctve obce. STK končí o 2 mesiace, nevidí možnosť predĺženia.  
Auto sa nemôže využívať mimo obce a na väčšie práce. Bude potrebné obstarať iné nákladné 
auto pre potreby obce. Vyzval poslancov na sledovanie ponúk na predaj nákladného auta. 
V rámci toho bol daný návrh na prípadnú kúpu traktora, ktorý by v letných mesiacoch  riešil 
kosenie verejných priestranstiev a brehov potoka a v zimných zabezpečoval zimnú údržbu.  
Jednou z možností je aj zakúpenie podobného typu nákladného motorového vozidla ako je 
Avia, aby bola možnosť využitia kontajnerov.  
 

 

                                                                                                                          

 

K bodu 11    Záver  
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miroslav Žvanda v.r. 

                                        Peter Šuťak v.r. 

                               

 

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 
 

 

 

 


