Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šarišské Dravce zo dňa 5. septembra 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o hospodárení školy v rámci prenesených a originálnych kompetencií
k 30.6.2013 – predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Mgr. Pistrák
4. Investičné akcie obce
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2013
6. Rôzne a diskusia
7. Záver

K bodu 1
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Bujňák. Privítal prítomných poslancov a
konštatoval, že OcZ je uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie určil Ing. Blaščáka a RNDr.
Haboráka. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Angeloviča a Marcelu Hovancovú. Za program
zasadnutia hlasovali všetci poslanci.
K bodu 2
Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení č. 5 zo zasadnutia OcZ z 10.7.2013.

K bodu 3
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o hospodárení školy v rámci prenesených a originálnych kompetencií
k 30.6.2013
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pistrák predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu o hospodárení
ZŠ s MŠ k 30.6.2013. Táto tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici. Informoval poslancov s finančnou
situáciou v rámci financovania prenesených a originálnych funkcií. Vyslovil požiadavku, aby sa
výška dotácie na originálne kompetencie v období mesiacov 09.-12.2013 navýšila na 7 200,- €
mesačne. Poukázal na nepriaznivú situáciu v rámci financovania prenesených kompetencií, ktorá
vznikla neuhradenými záväzkami školy z predchádzajúcich období a aj problémy so starým
vodovodným a odpadovým systémom v škole. Predložil prehľad mesačných nákladov na chod
školy. Kontrolórka obce k uvedenému prehľadu informovala, že pôvodný prepočet nákladov
vypracovaných školou nebol správny. Po vykonanej kontrole nákladov spracovala ekonómka školy
po pripomienkovaní kontrolórkou mesačný prehľad nákladov na prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD.
Kontrolórka konštatovala, že výsledok jej kontroly je na tej istej úrovni ako terajší stav (6 911,- €).
Tento je mesačne postačujúci. CVČ má náklady na prevádzku pokryté iba čiastočne. Navýšenie
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dotácie na 7200.- € mesačne do 31.12.2013 pokryje náklady na CVČ v plnej výške. Po poskytnutí
týchto dotácií bude financovanie postačujúce.
Starosta obce ohľadom prednesenej Správy o hospodárení školy poukázal na to, aby kvalita
vyučovania bola zachovaná minimálne na takej úrovni ako doteraz. Na vybavenie do materskej
školy vznikli navýšené náklady, ktoré uhradí obec. Od riaditeľa požiadal o podrobnejšie vysvetlenie
ohľadom čerpania dotácie na prenesený výkon. Riaditeľ ZŠ v rámci Správy o hospodárení poukázal
na skutočnosť, že terajšia situácia v rámci personálneho obsadenia ZŠ je na úkor zdravia, znížil sa
síce počet žiakov, ale nie počet tried. Toto svoje konštatovanie opätovne potvrdil. Škola zamestnáva
o 2 učiteľov menej, ako by mala, osobné príplatky sú ponížené, kreditné príplatky a príplatky za
triednictvo sú tiež nižšie, nemá kto zastupovať hodiny. Predpokladá, že týmito opatreniami sa na
prenesených kompetenciách ušetrí cca 2 tisíc €. Avšak je potrebné riešiť havarijný stav kanalizácie
a vodovodného potrubia, ktorý podľa vyjadrenia OÚ Prešov odbor školstva bude riešený najskôr v
roku 2014.
V rámci diskusie k bodu programu poslanci vyjadrili svoje návrhy a pripomienky:
−
RNDr. Haborák - situácia v ZŠ s MŠ ho neteší. Požiadal o informáciu, čo predstavuje dlh
školy z predcházajúcich období. Riaditeľ informoval, že sa jedná o dlh voči firme BMKM Prešov za
realizáciu chodníkov v areáli školy. Taktiež odporučil riaditeľovi školy, aby havarijný stav vodovodu
a kanalizácie riešil cestou žiadosti cez havarijný fond OÚ Prešov odbor školstva. Tento informoval,
že v rámci dohodovacieho konania v r. 2014 bude táto záležitosť riešená.
Požiadal riaditeľa škola, aby zamestnancom školy podal jasnú informáciu, že dotácia na originálne
kompetencie rieši aj odmeny zamestnancom a je v postačujúce výške. Na financovanie
prenesených kompetencii vyjadril názor, aby boli v prvom rade pokryté mzdové náklady
zamestnancov a až potom náklady na tovary a služby. Preplácanie nadčasov by malo byť
samozrejmosťou. Vedenie školy nechcelo spájať triedy na 1. stupni a tým došlo k navýšeniu
nákladov v rámci prenesených kompetencií. Argumentácia, že na príplatky a nadčasy nie je zdroj je
podľa neho neopodstatnená. Odporučil prerátať počty hodín na učiteľa. Riaditeľ na to reagoval, že v
škole doposiaľ tomu tak nebolo, aby boli len základné hodinové úväzky. RNDr. Haborák ďalej
poukázal na skutočnosť, že keď všetci učitelia majú 23 hod úväzky, prečo riaditeľ školy nemá
zamestnancov na zastupovanie. Riaditeľ na to zareagoval, že problémy so zastupovaním vznikli v
mesiacoch máj-jún. V súčasnosti je táto záležitosť doriešená. Problémom školy je vysoká PN
zamestnancov. Poslanec Haborák ďalej poukázal na skutočnosť, že pri súčasnom mzdovom
ohodnotení si škola neudrží kvalitných pedagógov pri výučbe cudzích jazykov. Riaditeľ potvrdil,
že v tomto smere škola na kvalite upadla. Informoval poslancov, že rodičovská rada chce zmeniť
zameranie školy na cudzie jazyky. V rámci toho bude u rodičov vykonaný prieskum.
−
Kontrolórka obce požiadala riaditeľa školy, aby informoval zamestnancov školy, že
financovanie originálnych kompetencií je postačujúce. Poukázala na to, aby škola efektívne
hospodárila, nakoľko dotácia na financovanie je primeraná nákladom školy.
RNDr. Haborák upozornil riaditeľa školy na nesprávne spracovaný rozvrh hodín, ktorý má škola
zverejnený na internetovej adrese.
Po diskusii dal starosta hlasovať za navýšenie dotácie na originálne kompetencie školy na obdobie
09.-12.2013 na sumu 7 200,- € mesačne a na 86 400 € na rok 2013.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Šarišské
Dravce na 7 200,- € mesačne na obdobie 09.2013 – 12.2013.
Za hlasovali: Ing. Blaščák Anton, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: -----Zdržal sa hlasovania: --------2

K bodu 4
Investičné akcie obce

Rekonštrukcia kaštieľa
Starosta informoval poslancov s vykonanou kontrolou na mieste, ktorou bola pracovníčkami
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zo dňa 3.9.2013 kontrolovaná realizácia prác v
rámci projektu rekonštrukcia kaštieľa. Realizujú sa práce na bočných budovách (nové dvere, schody,
prístrešok). Vzhľadom na postup týchto prác starosta navrhol oslavy plánované na 28.-29.9. zrušiť,
nakoľko sa tieto práce nestihnú zrealizovať. Parkovisko pri zdravotnom stredisku sa buduje
pomalšie ako bolo plánované. V pláne je ešte realizácia prístrešku pri pódiu a samotné pódium na
nádvorí kaštieľa. Starosta navrhol oslavy obce realizovať v mesiaci letných mesiacoch roka 2014.
Uvedené práce budú už v tomto období ukončené a aj realizácia protipovodňovej ochrany už bude
ukončená.

Regulácia potoka
V rámci tejto investičnej akcie práce napredujú aj z dôvodu dobrého počasia. Regulácia potoka pri
vstupe do obce od Polomy je zrealizovaná. Je potrebné opraviť lávku cez potok pri č. d. 86 a
vymeniť nové zábradlie, na lávke pri č. 73 je potrebné nové šalovanie, aby boli všetky lávky v obci
rovnaké. V časti regulácie potoka vstup od Torysy tiež práce napredujú. V rámci povodňových
záchranných prác po povodni 22.6.2013 starosta informoval, že doposiaľ nie je jasné kto bude
financovať úhradu škôd na poškodenej regulácii, ktorá už bola zrealizovaná. Firma Strabag vyčíslila
škodu na 235 tis €, Obvodný úrad životného prostredia posúdil situáciu a na základe spracovaného
znaleckého posudku bola vyčíslená škoda 140 tis €. Obec by sa finančne na týchto škodách
podieľať nemala. V mesiaci október by tieto škody mali byť opravené. Starosta informoval, že
projektant stavby v rámci projektu urobil chyby, nie všetky veci sú doriešené (zábradlie je
plánované aj v časti regulácie kde sú schody do potoka). Všetky práce musia byť realizované v
súlade s projektom.

K bodu 5
Plán činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013
Návrh predniesla kontrolórka obce a informovala poslancov. Starosta obce dal o jej návrhu Plánu
kontrolnej činnosti hlasovať.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013.

Za hlasovali: Ing. Blaščák Anton, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: -----Zdržal sa hlasovania: -------
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K bodu 6
Rôzne a diskusia

Starosta informoval poslancov so skutočnosťou, že COOP Jednota zatiaľ nedala súhlas na zbúranie
prístavby jej budovy- bývalá predajňa mäsa. Podal informáciu o liste od tejto inštitúcie č.j.
311/2013 z 30.7.2013. Súčasne informoval o zámere v súvislosti s investičnými akciami obce
− výstavba nájomného bytového domu za bytovým domom č. 29, parc. číslo 256/1 ktorý by
ale bol bez polyfunkcie a realizovaný dodávateľským spôsobom (predjednané s firmou
GMT projekt s.r.o. Bardejov). Je potrebné jednanie so susedmi nehnuteľnosti.
Po diskusii k výstavbe nájomného bytového domu s 11 bj dodávateľským spôsobom dal starosta
obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu nájomného bytového domu na parcele č. 256/1
dodávateľským spôsobom.
Za hlasovali: Ing. Blaščák Anton, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Mgr. Marko Angelovič.
Proti hlasovali: -----Zdržal sa hlasovania: Stanislav Štofan
− rekonštrukcia zdravotného strediska – je potrebné dať spracovať projekt. Objekt by sa
rozšíril a vymenila by sa strecha. Poslanci poverili starostu obce zistiť predbežné cenové
kalkulácie a náklady ohľadom rekonštrukcie zdravotného strediska.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť predbežné cenové kalkulácie a informácie
ohľadom rekonštrukcie zdravotného strediska
− realizácia hokejového ihriska ( asfaltové alebo betónové)
Starosta informoval s cenovou ponukou firmy Palim Hubošovce zo 4.9.2013, na základe ktorej by
betónová plocha ihriska predstavovala náklad 11 tis €. Osvetlenie ihriska by predstavovalo náklad
podľa ponuky fy Martin Bujňák Krásna Lúka cca 4 tis €.
Po diskusii k cenovým ponukám na realizáciu hokejového ihriska bol daný návrh na prijatie
uznesenia OcZ:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na výstavbu viacúčelového ihriska pri kaštieli a jeho osvetlenia na
základe cenových ponúk sumu 15 000 € .
Za hlasovali: Ing. Blaščák Anton, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: -----Zdržal sa hlasovania: -------
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Poslanci predniesli svoje podnety a názory:
− Ing. Goliaš - vyhlásiť v miestnom rozhlase zákaz vypaľovania trávy
− Mgr. Angelovič – zabezpečiť vyčistenie potoka od konárov v časti obci pri OcÚ
− RNDr. Haborák – zabezpečiť kosbu verejného priestranstva okolo základnej školy a od
zastavky SAD nižšie.
Starosta obce na základe sťažnosti p. Márie Mišenčíkovej č. 289 č.j, 328/2013 oboznámil poslancov
a členov Komisie pre verejný poriadok v obci so sťažnosťou a následne bol dohodnutý termín
zasadnutie komisie na 18.9.2013 o 15.00 hod. Obecný úrad zašle pozvánku obidvom stranám.
Súčasne starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Jozefa Nendzu č. j. 333/2013 o nájom
parcely č. 350 o výmere 1500 m2 na podnikateľský účel – spracovanie palivového dreva.
Je potrebné vykonať úkony v súvislosti so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. V znení
neskorších predpisov a noviel a zverejniť Zámer obce s nájomom pozemku. Následne bude žiadosť
prejednávaná.

K bodu 7
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marko Angelovič v.r.
Marcela Hovancová v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r.

5

Uznesenie č. 6/2013 obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
zo dňa 5.9.2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu obce vo výške 15 000,- € na výstavbu
viacúčelového ihriska pri kaštieli a jeho osvetlenia na základe cenovej ponuky
b) výstavbu bytového domu s 11 bj. na parcele č. 256/1 v KÚ Šarišské Dravce dodávateľským
spôsobom
c) Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2013

berie na vedomie
a) Správu riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce o hospodárení školy v rámci prenesených a
originálnych kompetencií k 30.6.2013
b) informácie starostu obce o postupe prác v rámci investičných akcií obce
c) sťažnosť p. Márie Mišenčíkovej, bytom Šarišské Dravce 289
d) žiadosť p. Jozefa Nendzu, Šarišské Dravce 278 ohľadom nájmu časti pozemku parc.č. 350 KÚ
Šarišské Dravce

poveruje
a) starostu obce spracovaním zámeru, projektu a štúdie v súvislosti s rekonštrukciou budovy
zdravotného strediska č. s. 67, KÚ Šarišské Dravce

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marko Angelovič v.r.
Marcela Hovancová v.r.
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