Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
zo dňa 10.11.2014

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ
4. Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
5. Správa starostu obce o činnosti obecného zastupiteľstva za volebné
obdobie r. 2010-2014
6. Návrh Zámeru na predaj pozemkov obce na IBV
7. Návrh na uznesenie – preplatenie dovolenky starostovi obce
8. Žiadosť Niké s.r.o. Bratislava o udelenie súhlasu na otvorenie
pobočky stávkovej kancelárie Niké v prevádzke pohostinstva Šarišské
Dravce 68
9. Rôzne a diskusia
10. Záver

K bodu 1
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Jozefa Janiča a Ing. Antona Blaščáka. Do
návrhovej komisie určil Marcelu Hovancovú a RNDr. Pavla Haboráka.

K bodu 2
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesenia č. 8/2014 zo 4.9.2014.

K bodu 3
Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Starosta obce informoval poslancov s kontrolou VZN o mieste a čase naplnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole Okresnou prokuratúrou Prešov. V rámci kontroly bol vydaný protest
prokurátora, ktorý je potrebné prerokovať obecným zastupiteľstvom a následne mu vyhovieť. Z
uvedeného vyplýva, že chyby, na ktoré protest prokurátora poukazuje je potrebné novým VZN
opraviť. Starosta predložil na schválenie nový návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V rámci diskusie k návrhu boli poslaci oboznámení
so znením návrhu VZN. Tento návrh mal každý poslanec zaslaný na svoju mailovú adresu.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o návrhu VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 4
Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
Starosta obce informoval poslancov s kontrolou VZN o čiastočných úhradách v školských
zariadeniach Okresnou prokuratúrou Prešov. V rámci kontroly bol vydaný protest prokurátora,
ktorý je potrebné prerokovať obecným zastupiteľstvom a následne mu vyhovieť. Z uvedeného
vyplýva, že chyby, na ktoré protest prokurátora poukazuje je potrebné novým VZN opraviť.
Starosta predložil na schválenie nový návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach. V rámci diskusie k návrhu boli poslaci oboznámení so znením návrhu VZN. Tento
návrh mal každý poslanec zaslaný na svoju mailovú adresu.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o návrhu VZN o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení čiastočných úhrad v
školských zariadeniach.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: ------------------Vzhľadom k uvedenému je potrebné prijať uznesenie, že obec vyhovuje Protestom prokurátora č.
Pd 147/14/7707-1 a Pd 148/14/7707-1. O tomto návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 5
Starosta obce predniesol poslancom Správu o činnosti obecného zastupiteľstva za volebné obdobie
r. 2010-2014. Táto tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 6
Návrh Zámeru na predaj pozemkov na IBV
Starosta obce informoval poslancov so skutočnosťou, že p. Ján Mišenko č. d. 19 odstúpil od zmluvy
a pozemok parcela č. 554/5 o výmere 711 m2 nekúpil. Starosta podal návrh na schválenie Zámeru
na predaj majetku obce, ktorým budú ponúknuté na predaj parcely : A) pozemok parcela registra
KNC č. 554/3 vedená ako zastavaná plocha o výmere 730 m2, vytvorená z parcely KNC č. 554
geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany
dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú Minimálna cena
zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku. hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
B) pozemok parcela registra KNC č. 554/4 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
C) pozemok parcela registra KNC č. 554/5 vedená ako zastavaná plocha o výmere 711 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
D) pozemok parcela registra KNC č. 554/6 vedená ako zastavaná plocha o výmere 702 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
E) pozemok parcela registra KNC č. 554/7 vedená ako zastavaná plocha o výmere 710 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.

Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
F) pozemok parcela registra KNC č. 554/8 vedená ako zastavaná plocha o výmere 733 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
G) pozemok parcela registra KNC č. 554/9 vedená ako zastavaná plocha o výmere 704 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
H) pozemok parcela registra KNC č. 554/10 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
V rámci diskusie k tomuto návrhu starosta informoval, že na stretnutí občanov obe pri
predstavovaní kandidátov na starostu obce boli zo strany občanov obce prednesené námietky voči
vysokej cene za predaj pozemkov na IBV. Jednotliví poslanci sa vyjadrili k uvedenému zámeru:
Ing. Blaščák: súhlasí so zverejnením, p. Hovancová : súhlasí so zverejnením, RNDr. Haborák
poukázal na to, či je vhodné zverejniť zámer týždeň pred komunálnymi voľbami. Kontrolórka obce
k tomu vyjadrila názor, že terajšie obecné zastupiteľstvo túto možnosť má, nakoľko sa s príjmom za
predaj pozemkov počítalo v rozpočte na rok 2014. Aj keď bude nové obecné zastupiteľstvo,
podmienky zámeru ostatnú. Poslanec Štofan k tejto záležitosti uviedol, že medzi občanmi
prevažuje mienka, že cena za m2 pozemku je vysoká. Proti vyhláseniu zámeu však nie je. Vyjadril
názor, že nie je správne, aby obec čakala iba na financie z predaja pozemkov a z týchto zdrojov
následne realizovala výstavbu zdravotného strediska. Toto značí, že výstavba ZS bude realizovaná
iba zo zdrojov z predaja 9 pozemkov. Oveľa lacnejšie sú pozemky v obciach ako Uzovce alebo
Šarišské Sokolovce. Starosta k tomu uviedol, že cena v uvedených obciach je síce nižšia, ale tieto
obce nie sú porovnateľné s našou obcou, kde je zabezpečená zdravotná starostlivosť, plne
organizovaná základná škola a pod. V návrhu Zámeru č. 2 a 3 bude ponechaná schválená cena za
m2, neskôr ak sa pozemky nepredajú sa môže cena prehodnotiť. Ing. Goliaš k tomu uviedol, že
zrejme sa pri príprave predaja pozemkov urobila nejaká chyba, keďže záujem o predaj pozemkov
nie je. Je potrebné v ďalších kolách predaja sa jej vyhnúť, aby tie ďalšie kolá boli úspešnejšie.
Jozef Janič poznamenal, že občania čakajú ako dopadnú voľby. Predpokladajú, že protikandidáti
môžu cenu znížiť. Obec môže zvážiť aj podmienky kúpnej zmluvy týkajúce sa doby kolaudácie
rodinných domov a pod. Kontrolórka obce navrhla návrh kúpnej zmluvy prehodnotiť a
samostatným uznesením schváliť jej podmienky.
V rámci návrhu Zámeru na predaj pozemkov boli upravené podmienky zámeru nasledovne: pri
využítí a účelu pozemku bude doplnené "na výstavbu rodinného domu. Lehota na podávanie ponúk
je stanovená na 15.12.2014 do 12.00 hod a vyhodnotenie ponúk bude 18.12.2014 o 16.30 hod.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer na predaj pozemkov z 10.11.2014. Jedná sa o parcely: A)
pozemok parcela registra KNC č. 554/3 vedená ako zastavaná plocha o výmere 730 m2,

vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú Minimálna cena
zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku. hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
B) pozemok parcela registra KNC č. 554/4 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
C) pozemok parcela registra KNC č. 554/5 vedená ako zastavaná plocha o výmere 711 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
D) pozemok parcela registra KNC č. 554/6 vedená ako zastavaná plocha o výmere 702 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
E) pozemok parcela registra KNC č. 554/7 vedená ako zastavaná plocha o výmere 710 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014, vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
F) pozemok parcela registra KNC č. 554/8 vedená ako zastavaná plocha o výmere 733 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
G) pozemok parcela registra KNC č. 554/9 vedená ako zastavaná plocha o výmere 704 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.

Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 23,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 7.8.2014 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku
stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom Hrehorčákom.
Minimálna cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie vybudovania infraštruktúry k pozemku.
H) pozemok parcela registra KNC č. 554/10 vedená ako zastavaná plocha o výmere 712 m2,
vytvorená z parcely KNC č. 554 geometrickým plánom č. 85/2014 spracovaným Ing. Pavlom
Dulínom, s. r. o., Jarkova2/11 Lipany dňa 2.5.2014 vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa
v katastri obce Šarišské Dravce.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 7
Preplatenie dovolenky starostovi obce
Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest patrí starostovi obce dovolenka na zotavenie. Ak starosta obce nemá možnosť
vyčerpať dovolenku do konca roka, môže sa mu dovolenka preplatiť. Ale je k tomu potrebné, aby o
tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. V prípade volebného neúspechu je možné starostovi zvyšnú
dovolenku preplatiť.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku na
zotavenie za rok 2014:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie starostovi
obce Ing. Jozefovi Bujňákovi z rok 2014 v prípade nezvolenia do funkcie starostu obce.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 8
Žiadosť Niké s.r.o. Bratislva o udelenie súhlasu na otvorenie pobočky stávkovej kancelárie Niké v
prevádzke Pohostinstvo Šarišské Dravce 68

Spoločnosť Niké s.r.o. Bratislava požiadala o vydanie súhlasu na zriadenie pobočky stávkovej
kancelárie v prevádzke Pohostinstvo Peter Kriš, Šarišské Dravce 68. V rámci tejto žiadosti Mgr.
Angelovič upozornil na nedodržiavanie otváracích hodín v prevádzke Pohostinstva. Dochádza k

rušeniu nočného kľudu. Do budúcnosti navrhol schváliť VZN, ktorým bude v obci zakázané
prevádzkovať hazardné hry, hracie automaty. Po vzájomnej diskusii poslancov bolo jednohlasne
vyjadrené, že OcZ nesúhlasí s umiestnením pobočky

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s otvorením a umiestnením pobočky stávkovej kancelárie Niké v
preádzke Pohostinstvo Šarišské Dravce 68 prevádzkovateľa Petra Kriša bytom Lipany, Nám. sv.
Martina 34.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela
Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 9
V rámci diskusie Ing. Blaščák predniesol požiadavku p. Jána Kohana č. 87 k doriešeniu sporu s jeho
susedom p. Jozefom Kohanom č. 86. Mgr. Mišenčíková k tomu informovala, že vlastníkom
sporných nehnuteľností ako rodinných domov, tak aj pozemkov sú ich synovia. V tejto veci už bolo
zvolané zasadnutie Komisie pre verejný poriadok v obci, avšak Jaroslav Kohan sťažnosť stiahol. Do
budúcnosti požiadal obecný úrad aby vo veci vlastníckych vzťahov medzi týmito dvomi rodinami
kontaktoval iba jeho.
RNDr. Haborák sa informoval, či základná škola doručila obci hodnotiacu správu k 30.10.2014.
Starosta informoval, že správa doručená nebola. Poukázal na to, že pri predstavovaní kandidátov
bola kritika na odbornosť a kvalitu vyučovacieho procesu. Poslanec Haborák k tomu vysvetlil, že
pod neodbornosťou v prípade školy sa rozumie neodborné zastupovanie, skoré odchody z
vyučovania a odpadávanie hodín. V rámci diskusie bol daný návrh na uznesenie, ktorým bude
riaditeľ ZŠ s MŠ požiadaný predložiť zriaďovateľovi Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
školy v školskom roku 2013/2014.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo žiada riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce dodržiavať termín na predkladanie
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi podľa vyhlášky MŠ SR zo 16.12.2005 č.
9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela
Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: ------------------Starosta obce podal návrh na schválenie jednorázových odmien pre poslancov za volebné obdobie
2011-2014 vo výške 135,- € a pre zástupcu starostu vo výške 270.- € . Táto odmena je za aktivity
mimo zasadnutí OcZ.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre poslancov za činnosť počas funkčného obdobia 20112014 vo výške 135 € a pre zástupcu starostu vo výške 270,- €.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, RNDr. Pavol Haborák, Marcela Hovancová,
Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan.
Proti hlasovali: ------------------Zdržal sa hlasovania: -------------------

K bodu 10
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Blaščák v.r.
Jozef Janič v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková

