
Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Šarišské Dravce zo dňa 10.7.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Úvod
2. Situácia v obci po povodni 22.6.2013
3. Úprava priestorov okolo kaštieľa a Jednoty – návrh na schválenie
4. Správa o kontrole uznesení prijatých za rok 2012 – predkladá kontrolórka obce 
7. Rôzne a diskusia
8. 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 Jozefa Janiča a Petra Berdisa.
Za  overovateľov  zápisnice  určil  Stanislava  Štofana  a  RNDr.  Pavla  Haboráka.  Za  program
zasadnutia hlasovali všetci poslanci. 

K bodu 2

Situácia v obci po povodni 22.6.2013

Starosta obce informoval poslancov so situáciou a postupom prác na odstraňovaní škôd po povodni,
ktorá bola v obci  22.6.2013. Počnúc týmto dňom bol v obci  vyhlásený III.  Stupeň  povodňovej
aktivity.  Bola poškodená regulácia Kučmanovského potoka, odplavená časť  prístupovej  cesty k
areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva, zaplavená miestna komunikácia v časti č.d. 25 –
260,  lávka k  areálu  býv.  Poľnohospodárskeho  družstva bola  odplavená  a  zničená.  Spracovaný
znalecký posudok vyčíslil škody, ktoré obci vznikli na cca 110 tis €.
V  rámci  zdokumentovania  a  vyčíslenia  škôd  pre  dodávateľa  stavby  firmu  STRABAG  s.r.o.
Bratislava bol zvolaný kontrolný deň na stavbe Protipovodňovej ochrany , ktorého boli  účastní
všetci zainteresovaní. Opatrenia budú spracované, odhalili sa chyby projektu. Konštatovalo sa, že
doposiaľ  vykonané  práce  boli  dobre  zrealizované.  V  časti  potoka  Goduša,  kde je vybudovaná
hrádza, táto stavba splnila svoj účel – dopomohla k tomu, že sa v tejto časti potoka nenarušila jej
regulácia. Na kontrolnom dni sa dospelo k záveru, že spodok tokov by mal byť vysypaný kameňom
a vyšpárovaný. 
V rámci vyhláseného III. a II. stupňa povodňovej aktivity bol dovážaný lomový kameň. Vykonávali
sa zabezpečovacie práce a tieto náklady ako aj náklady na materiál sú refundované štátom. 
II. Stupeň povodňovej aktivity bol zrušený 10.7.2013 k 15.00 hod.  
V rámci diskusie poslanci predniesli svoje názory a pripomienky:

S.  Štofan  –  v  rámci  povodne  sa  voda  na  toku  Kučmanovský  vybrežila  pri  areáli  býv.
Poľnohospodárskeho družstva.  Je potrebné riešiť  situáciu tak,  aby v budúcnosti  nebol ohrozený
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záplavami rodinný dom č. 260. Starosta obce na to reagoval, že  v rámci projektu sa táto záležitosť
nedá riešiť, bude to realizovateľné iba v réžii obce v rámci zabezpečovacích prác.
J. Janič navrhol urobiť navýšenie  pravého brehu ( strana pozemku S. Hovančíka č. 260)  na šírku 
1 m. Na ľavej strane vybudovať vlal o šírke 1,5 m a výške 0,5 m a zhutniť ho.

Mgr.  Angelovič  poznamenal,  že  v  rámci  regulácie  potoka  sú  kamene  na  brehoch  akokeby  vo
vzduchu, nie sú špárované, bolo by vhodné ich viac zapracovať do svahov. Tvárnice sú osadzované
neesteticky.  Na miestnej komunikácii  za sálou je po zásahoch ťažkej  techniky narušený rigol  a
popraskaný aslfalt. Je potrebné požiadať dodávateľa, aby  túto časť miestnej komunikácie dal do
pôvodného stavu. 

Ing. Goliaš – v časti obce  pri bytovke č. 210 je priepust cez cestu na dažďovú vodu, ktorá ústí do
potoka nevyhovujúci.  Často sa zanáša,  je  potrebné vybudovať  väčší  priepust.  Starosta  na tento
podnet odpovedal, že je potrebné hlavne prečisťovať priekopu a súhlasil s názorom Ing. Goliaša.
Avšak k tejto záležitosti bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o povolenie
prekopávky hlavnej cesty. 

K bodu 2 

Úprava a využitie  pozemkov v okolí kaštieľa 

Štúdiu  využitia  pozemkov  spracovanú  projektantom   predložil  starosta  obce  poslancom  na
posúdenie a pripomienkovanie.  Bude potrebné v rámci sanácie prístavby budovy Jednoty č. 68
vyčleniť prístavbu geometrickým plánom na samostatnú budovu s parcelným číslom, prideliť jej
súpisné číslo a následne riešiť búracie povolenie.  Pripomenul, že financovanie výstavby parkoviska
a úpravy pozemkov podľa spracovanej štúdie bude realizované mimo rozpočet obce.  Spracovaná
štúdia tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
V rámci  diskusie k tomuto bodu Ing.  Goliaš pripomienkoval,  či  je potrebné riešiť  chodník pri
zdravotnom stredisku. Starosta na to argumentoval, že rekonštrukcia budovy zdravotného strediska
by bola neefektívna, obec potrebuje väčšie priestory. Kým bude lekár sídliť v týchto priestoroch,
bolo by vhodné, aby sa chodník realizoval.  
Starosta predložil poslancom návrh na schválenie štúdie využitia pozemkov v okolí Zdravotného
strediska a objektov Jednoty č. 68:

Návrh na uznesenie:

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  predloženú  Štúdiu  využitia  pozemkov  v  okolí  Zdravotného
strediska č. 66 a objektov Jednoty č. 68

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

Kontrolórka  obce  informovala  poslancov  s  vykonanou  kontrolou  prijatých  uznesení
OcZ za rok 2012 a predniesla Správu o kontrole, ktorú vykonala na základe Plánu práce na 1.
polrok 2013. Táto správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Obecný úrad vykoná na základe tejto
Správy opravy v rámci uznesení.
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Následne bol daný návrh na prijatie uznesenia, ktorým sa zrušia, doplnia jednotlivé uznesenia podľa
platných právnych predpisov

1. 1. OcZ   ruší  uznesenie č. 13/2012 zo dňa 17.12.2012 , ktorým bola schválená výstavba
nájomného domu s polyfunkciou v areáli  terajšieho zdravotného strediska. Ako dôvod zrušenia
uznesenia je iná lokalita pre výstavbu nájomných bytov.

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

2. Uznesenie č. 11/2012 zo dňa 11.10.2012 , ktorým bolo schválená rekonštrukcia priľahlých budov
kaštieľa  na  základe  spracovaného  rozpočtu  prác  dopĺňa   o  text  „  ktoré  budú  financované   z
mimorozpočtových zdrojov“.

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

3. OcZ  dopĺňa   uznesenie č.  9/2012 zo dňa 7.6.2013 a menuje podľa par. 11 ods. 4 písmeno 1
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení za riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mgr.
Alberta Pistráka.

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

Vzhľadom ku skutočnosti, že nebolo splnené uznesenie OcZ č. 3/2013 z 15.5.2013, ktorým bolo
riaditeľovi ZŠ s MŠ uložené predložiť Správu o plnení rozpočtu  do 31.5.2013, starosta obce podal
návrh na prijatie uznesenia, ktorým ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ predložiť Správu o plnení rozpočtu
k 30.6.2013 na úseku prenesených a originálnych kompetencií školy na najbližšie zasadnutie OcZ.

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

V rámci diskusie poslanci predniesol Mgr. Švec otázku využitie ihriska s umelou trávou
na hokejové ihrisko v zimnom období. Starosta obce vyjadril názor, že nie je najvhodnejšie  toto
ihrisko využívať v zimnom období na tento účel, lebo by mohlo dôjsť k narušeniu povrchu ihriska.
Ako vhodnejšiu  alternatívu   na tento účel  navrhol  využiť   kurt.  Sú  predpoklady,  že dĺžkou a
umiestnením by toto ihrisko bolo vhodné na hokejové ihrisko v zimnom období. Starosta požiadal
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poslancov o názor aký povrch by bol vhodnejší na kurte, či betónový alebo asfaltový. 
Poslanec J. Janič požiadal o dokončenie osvetlenia na ihrisku s umelou trávou. Taktiež Mgr. Švec
navrhol realizovať lepšie osvetlenie kurtu. Súčasne informoval poslancov s 1. výročím vybudovania
Altánku  pod  čerešňu  v  Kostolnej.  Pri  tejto  príležitosti  pozval  prítomných  na  posedenie  dňa
13.7.2013 o 16.00 hod. Starosta navrhol uvedenú akciu podporiť príspevkom 100,- €. Dal o svojom
návrhu hlasovať:

Návrh na uznesenie: 

OcZ schvaľuje príspevok príspevok na organizáciu posedenia z príležitosti 1. výročia vybudovania
„Altánku pod čerešňu“ vo výške 100,- €.  

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

Starosta  obce  navrhol  na  termín  28.-29.  9.2013  organizovať  oslavy  z  príležitosti
otvorenia zrekonštruovaného kaštieľa. Hlavným dňom osláv by bola sobota so začiatkom o14.00
hod príhovormi následne by bol zabezpečený kultúrny program. O 18.00 hod by bola  organizovaná
slávnostná večera pre pozvaných hostí v sále OcÚ. Pre občanov obce a hostí podujatia by bol zo
strany obce zabezpečený bufet. Tento by organizačne zabezpečovali poslanci OcZ. V nedeľu by
program  pokračoval  obecným  trhom.  Zo  strany  poslancov  boli  dané  návrhy  na  zabezpečenie
atrakcií  v  obci  (kone,  trampolíny,nafukovacie  hrady a pod.),  na predaj  tomboly.  Taktiež  riešiť

najvhodnejší čas nedeľnej   sv.  omše v spolupráci  s duchovným otcom. Organizácia uvedeného
podujatia bude predmetom nasledujúch zasadnutí OcZ.

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

                     Ing. Jozef Bujňák
  starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice: 
Stanislav Štofan v.r.
RNDr. Pavol Haborák v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r.
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