Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
zo dňa 15.5.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Správa z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
4. Nájomný bytový dom s polyfunkciou – návrh na nové umiestnenie stavby
5. Investičné akcie v obci – informácia o postupe prác
6. Prerokovanie platu starostu
7. Záverečný účet obce za rok 2012 – návrh na schválenie
Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
8. Rôzne a diskusia
9. 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. Vladimíra Goliaša a
Mgr. Marka Angeloviča . Za overovateľov zápisnice určil Marcelu Hovancovú a Ing. Antona
Blaščáka. Za program zasadnutia hlasovali všetci poslanci. Ako hostia sa zasadnutia OcZ zúčastnili
riaditeľ ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Mgr. Pistrák a občania obce.
K bodu 2
Starosta obce oboznámil poslancov s prijatým uznesením z 13.03.2013 a informoval o jeho plnení.

Stavba Zemník v obci
Vzhľadom na účasť občanov obce, ktorí sa zasadnutia zúčastnili z dôvodu objasnenia problematiky
stavby „Zemník“, starosta obce informoval prítomných s aktuálnou situáciou v tejto záležitosti.
Stavba „Zemník“ je v obci potrebná z dôvodu zdroja zeminy na realizovanú stavbu
„Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce“. Jedná
sa o lokalitu „Mištrovec“. Firma STRABAG s.r.o. Bratislava, ktorá uvedenú stavbu realizuje,
požiadala obec o možnosť poskytnutia 6 000 m3 zeminy z katastra obce. Alternatívou bola aj
zemina z obce Torysa, no po jednaniach nedošlo k dohode v rámci finančnej otázky. Zemina na
uvedenú stavbu musí byť kvalitná, aby bola zabezpečená stabilita toku a brehu. V rámci prác sa
vykonávajú statické skúšky a zhutňovanie zeminy na zabezpečenie stability. V otázke kvality
zeminy sú najvhodnejšie lokality Mištrovec a Kostolná. V súčasnosti sa zemina ťaží v Kostolnej,
ale asi nebude postačovať. Obec má v schválenom Územnom pláne obce z roku 2008 zapracované
využitie lokality Mištrovec na pozemky v rámci individuálnej bytovej výstavby. Ťažbou zeminy v
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uvedenej lokalite sa napomôže príprave stavebných pozemkov. V rámci stavby Zemník bolo
zvolané územné konanie, ku ktorej zaslali súhlasné stanovisko všetky dotknuté orgány štátnej
správy, neboli výhrady voči projektovej dokumentácii. Obecné zastupiteľstvo bolo zo strany
starostu obce informované a aj prerokovalo návrh na umiestnenie stavby Zemník práve v lokalite
Mištrovec. Pôvodný zámer rátal s prístupovou cestou cez miestnu komunikáciu, ale občania od č.d.
229 -251 s týmto návrhom nesúhlasili. Rodina Angelovičová č. 237 nesúhlasila so stavbou Zemník
a podala námietku na spoločný stavebný úrad v Lipanoch. K nesúhlasu so stavbou sa neskôr pridali
aj občania z lokality obce č.d. 229 – 251. Starosta informoval, že zo stretnutia občanov, ktoré
inicioval obecný úrad vzišiel návrh na zriadenie novej prístupovej komunikácie ku stavbe Zemník a
to za pozemkami č. d. 229 – 236. Časť uvedeného pozemku je vo vlastníctve obce a časť je v správe
Slovenského pozemkového fondu. Celkový objem zeminy, ktorý je potrebný z lokality Mištrovec je
5000 m3. Bude to len zemina z budúcich parciel na stavebné pozemky. Starosta obce vyjadril
sklamanie z prístupu občanov z uvedenej časti obce. Uviedol, že ťažba zeminy neohrozí nikoho z
tých, čo sa postavili proti stavbe. Poukázal na korešpondenciu občanov s obcou, ktorá neobsahovala
náležitosti úradnej komunikácie. Taktiež poukázal, že ťažba zeminy bude v lokalite Mištrovec iba
do konca roka 2013 a iba pre stavbu „Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka
Goduša v obci Šarišské Dravce.“ Pripomenul, že názor občanov ho zaujíma, ale občania obce obce
preferujú v tejto veci osobné záujmy. Poznamenal, že pozemky, cez ktoré má byť zriadená dočasná
miestna komunikácia užívajú občania zadarmo.
V diskusii k tejto záležitosti prezentoval názor občanov Ing. Pavol Kozma, Šarišské Dravce
230, ktorý poukázal na to, že zasadnutia OcZ sa chcelo zúčastniť viacero občanov, ale nevyhovoval
im termín (nie cez víkend). Osobné záujmy vo veci zemníka vylúčil. Vo veci realizácie zemníka
poukázal na skutočnosť, že ak má byť zemník využívaný ako zdroj zeminy pre stavbu
Protipovodňovej ochrany, prečo nebola riešená projektová dokumentácia na zemník súbežne s
projektovou dokumentáciou Protipovodňovej ochrany. Taktiež ako mohla byť plánovaná IBV v
uvedenej lokalite v roku 2008, kedy bol schválený Územný plán obce, keď tento pozemok nebol vo
vlastníctve obce. Záležitosť zemníka sa týka všetkých občanov v uvedenej lokalite, nielen
niekoľkých rodín. Starosta na tieto otázky reagoval nasledovne: čas zasadnutia obecného
zastupiteľstva pokladá za vhodný na to, aby sa jednalo konštruktívne. Kontrolórka obce
informovala, že v projektovej dokumentácii sa nikdy nerieši odkiaľ bude materiál schválený v PD
dodávaný, teda ani projektová dokumentácia na Protipovodňovú ochranu nerieši zdroj zeminy. To
je vecou dodávateľa stavby. Taktiež poukázala na skutočnosť, že Územný plán obce rieši plán
využitia celého územia obce a vlastnícke vzťahy sa pri jeho schvaľovaní nezohľadňujú. Je to plán
obce, zámer ako má obec vyzerať; ak ÚPO rieši IBV, tak v uvedenej lokalite iné využitie nie je
možné. Ing. Kozma informoval, že dolná štvrť nechce, aby sa zemina ťažila z tejto lokality. Ak tam
má byť IBV, tak nech sú tieto pozemky odpredávané v takom stave ako sú teraz. Prečo má obec
záujem za každú cenu predať vlastnú zeminu, nech si to zabezpečí firma sama. Poukázal na
skutočnosť, že v uvedenej časti obce sú žriedla, pramene a že tu nebol vykonaný geologický
prieskum. Ohľadom užívania pozemkov Ing. Kozma podotkol, že o tieto sa občania starajú.
Starosta obce namietal, že prvé kopanie bude min 40 m od pozemkov občanov. K danej záležitosti
sa vyjadril v územnom konaní Ing. Prohinský, ktorý je odborne spôsobilou osobou. Maximálne
prevýšenie bude 2 – 2,5 m. Zosuvy pôdy nehrozia. Obec v šírke 20 m plánuje pozemky zarovnať a
nie ich znehodnotiť.
P. Lukáš Kozma, Šarišské Dravce 230 poukázal na to, aby sa zvolala k tejto záležitosti obecná
schôdza počas víkendu, občania sú ochotní sa stretnúť. Poukázal na skutočnosť, že po väčších
dažďoch sú už teraz ohrozené domy v ich časti obce. Na tento argument starosta oponoval tým,
obecný úrad o tom vie, a že je v štádiu riešenia a priekopa od ZŠ nebude ústiť na pozemky za
rodinnými domami ako doteraz, ale nakoľko sa vybuduje priepust na zber vody, tento bude ústiť do
potoka. Po zrušení dočasnej prístupovej cesty k zemníku bude následne aj z tejto časti riešený zvod
vody v súvislosti s plánovanou IBV. Starosta požiadal prítomných zástupcov občanov, aby
vyjadrili opodstatnený dôvod, prečo sú proti stavbe zemníka a prístupovej ceste. Na to Ing. Kozma
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poukázal, že v tomto prípade sa neprihliadalo na názor občanov. P. Katarína Hovančíková Šarišské
Dravce 73 poukázala na skutočnosť, že ak skupina občanov obce je proti stavbe Zemníka, prečo sú
účastní zasadnutia OcZ iba dvaja občania. Kontrolórka obce ozrejmila prítomným, že v tomto
prípade sa háji záujem obce, ide o verejný záujem. Žiadny z poslancov obecného zastupiteľstva by
nezastal názor za realizáciu uvedenej stavby, ak by vedel, že je to v neprospech obce.
Starosta obce vyzval poslancov, aby vyjadrili názory k prerokovávanej záležitosti:
−
Ing. Blaščák – nevidí presvedčivý argument, aby stavba zemníka nemohla byť realizovaná.
−
Marcela Hovancová – požiadala o vysvetlenie Ing. Kozmu, či môže potvrdiť, že sú v
lokalite Mištrovec žriedla vody a či iba táto skutočnosť je dôvodom nesúhlasu s realizáciou
zemníka, prípadne či existuje aj nejaký iný dôvod nesúhlasu.
−
Mgr. Angelovič – navrhuje zvolať verejné stretnutie občanov , aby občania mali možnosť
vyjadriť sa a následne aby sa lepšou komunikáciou dospelo k záveru
−
RNDr. Haborák – vyjadril názor, že chápal námietky proti využívaniu terajšej miestnej
komunikácie pre účely stavby zemníka. Najviac vody je z priekopy od ZŠ, ktorá. Tam ústí.
Podotkol, že väčšina občanov sa mohla zúčastniť zasadnutia, pretože sú po práci už doma. Ak by
mali záujem, tak by došli. Uvedená problematika vyústenia vody z priekopy od ZŠ by sa musela
riešiť aj napriek zemníku.
−
Mgr. Švec – vyjadril názor, že po odbornej stránke je táto záležitosť ošetrená tak, aby v
budúcnosti nedochádzalo k zosuvom.
−
S. Štofan – sa vyjadril, že nevidí problém, ktorý by bránil realizácii zemníka. Plocha, z
ktorej sa má uskutočniť ťažba zeminy nie je natoľko obsiahla, aby bol strach z vody
−
Ing. Goliaš – poukázal na skutočnosť, že obec plánuje realizovať stavbu na obecnom
majetku, táto bude na prospech všetkých občanov a nezasahuje do majetku občanov a predsa sú
prieky k jej realizácii. Poslanci obecného zastupiteľstva dostali mandát od voličov. Ak by sa malo v
obci prihliadať na všetky názory občanov, tak sa v obci nerealizuje nič. Vyjadreniam dotknutých
orgánov treba veriť. Na podnet realizovať geologický prieskum apeloval,že v obci je viacero
problémov takéhoto charakteru, ktoré treba riešiť. Je na zvážení občanov, či tento problém je tak
akútny, že prevyšuje ostatné. Ak obecné zastupiteľstvo rozhodne o tom, že realizácia stavby
zemníka bude vykonávaná, tak tomu tak aj bude. Právne normy budú určite dodržané, nakoľko ide
o obecný pozemok. Dohady občanov budú vždy.
−
J. Janič – poukázal na nevhodný argument občanov „ načo tam robíme IBV, keď ľudia
nemajú peniaze..“ Potvrdil, že problémom je tam odvodnenie pozemkov zo zadnej časti, ale ako to
bolo prezentované, tento problém sa bude riešiť. Informoval poslancov, že bol oslovený ako
poslanec OcZ občanmi tejto časti obce, aby sa situácia so stavbou Zemník riešila.
V závere tohto bodu programu starosta obce zhrnul informácie, ktoré boli prednesené a konštatoval,
že obec v tomto prípade háji verejný záujem a že na realizácii stavby trvá.

K bodu 3
Správa z následnej finančnej kontroly ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Kontrolórka obce informovala o vykonaní následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.
Táto správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
K vykonanej kontrole má v termíne do 30.6.2013 riaditeľ ZŠ s MŠ predložiť správu o prijatých
opatreniach kontrolórke obce. Táto kontrola je následnou kontrolou z roku 2010. RNDr. Haborák sa
informoval ako je to s finančnou potrebou školy na financovanie originálnych kompetencií v r.
2013. V roku 2010 Správa uvádzala nedostatok financií. Kontrolórka konštatovala, že výška dotácie
obce na originálne financovanie školy je postačujúca.
Zasadnutia OcZ sa z radov občanov zúčastnila p. Lenka Mišenková č. 49, ktorá sa zaujímala o
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financovanie ZŠ v rámci originálnych kompetencií. Kontrolórka obce objasnila systém
financovania originálnych kompetencií. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obnos dotácie podľa
potreby školy. Nárokovateľná suma na originálne kompetencie nie je. Obec zasiela dotáciu mesačne
v plnej výške na pokrytie nákladov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pistrák sa osobne zúčastnil zasadnutia. Zo svojej pozície poukázal na
skutočnosť, že z podielových daní by malo byť poukázané financovanie na originálne kompetencie
vo výške 40 %, čomu tak nie je. Financovanie školy ide na úkor detí. Na Centrum voľného času
(CVČ) sa ráta s dotáciou 59 €/žiak, avšak obce ho financujú a schvaľujú dotácie vo výške akú
pokladajú za vhodné. Zo strany starostu obce je požiadavka regulácie počtu zamestnancov školy.
Riaditeľ poukázal na skutočnosť, že v oblasti vybavenosti škola zaostáva za okolitými školami. Z
dotácie na prenesené kompetencie sú financované iba mzdy, a energie, iné aktivity nemôžu byť
rozvíjané. Z originálnych kompetencií sú pokryté náklady na platy a energie. Starosta obce na
podnet nedostatočného financovania originálnych kompetencií ozrejmil riaditeľovi školy
skutočnosť, že uvedené príjmy postačujú, avšak škola ich nesprávne rozdeľuje. Taktiež poukázal na
to, že personálne obsadenie škôl je v kompetencii riaditeľa, avšak je potrebné vychádzať z reality a
to znižovania počtu žiakov, pričom počet pedagógov zostáva nezmenený. Riaditeľ informoval, že
potrebné zakúpiť nové počítače, interaktívne tabule. Doposiaľ škola spláca svoje neuhradené
záväzky. Do budúcnosti ráta, že z týchto prostriedkov bude obstarávanť nové vybavenie školy. Od
nového školského roka v rámci financovania originálnych kompetencií bude potrebné túto dotáciu
navýšiť, nakoľko je zapísaných 43 detí do MŠ. Bude potrebné doriešiť umiestnenie detí. Z jednej
spálne je doteraz sklad. V prípade potreby bude miestnosť ŠKD upravená na triedu MŠ. Doposiaľ je
vybavenie a priestor pre 35 detí. Starosta obce vyzval riaditeľa školy, aby dostatočne racionalizoval
a optimalizoval chod školy a prispôsobil počet učiteľov ubudajúcemu počtu žiakov. Starosta obce
poukázal na skutočnosť, že kým v roku 2007 navštevovalo školu 365 žiakov, v roku 2013 je to iba
282 žiakov a budúcom školskom roku to bude iba cca 260 žiakov. Tým sa opäť zníži príjem v
rámci dotácií na prenesené kompetencie. Starosta obce apeloval na riaditeľa školy, aby s tým rátal a
urobil také personálne opatrenia, aby v novom školskom roku neboli problémy s financovaním
miezd u zamestnancov ZŠ s MŠ.. V rámci koncepcie dôjde k zlúčeniu 1. a 2 . ročníka a 3. a 4
ročníka. Budú len dve triedy, hlavné predmety sa budú deliť na skupiny tak ako na jazyky.
V rámci diskusie k dostatočnému financovaniu originálnych kompetencií bol daný návrh starostu
obce na uznesenie ohľadom spracovania Správy o hospodárení na úseku financovania originálnych
kompetencií za 1. štvrťrok 2013 do 31.5.2013. Následne OcZ prehodnotí výšku dotácie na CVČ.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ spracovať Správu o hospodárení na úseku
financovania originálnych kompetencií za 1. štvrťrok 2013 do 31.5.2013

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič,
Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec, Marcela Hovancová, Ing. Vladimír Goliaš
Proti hlasovali: --------------Zdržal sa hlasovania: -----------------------Kontrolórka obce si za Správou o následnej finančnej kontrole, ktorú vypracovala stojí.
Mgr. Angelovič – obecné zastupiteľstvo chce byť škole nápomocné. Opätovne poukázal na
nekvalifikovanosť učiteľov. Apeloval na riaditeľa školy s tým, že ako je možné, aby nepedagogický
zamestnanec, ktorý nemá certifikát sa ako dozor zúčastnil plaveckého kurzu. Na tento účel mala
škola zamestnať na dohodu plavčíka. Poukázal na skutočnosť, že aj on pracuje v školstve a nie je
možné, aby zastupovanie hodín bolo platené na úkor náhradného voľna ako je tomu v ZŠ s MŠ.
Na tento podnet riaditeľ školy apeloval nedostatkom pedagógov, mrzí ho aj situácia, že jeden
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pedagóg zastupuje a učí súčasne v dvoch triedach. Nemá možnosti na riešenie tejto situácie.
Poukázal aj na skutočnosť, že ho mrzí odchod žiakov zo Šarišských Draviec do škôl v Lipanoch.
M. Hovancová poukázala na lepšiu propagáciu školy v okolitých obciach, aby neubúdal počet
žiakov.
Ing. Goliaš vyjadril snahu napomôcť škole, aby sa počty žiakov neznižovali.
Riaditeľ školy informoval, že vedenie školy sa zúčastnilo stretnutí s vedením okolitých obcí, deti
ktorých navštevujú ZŠ s MŠ. V rámci výuky cudzích jazykov škola potrebuje angličtinára na 2.
stupeň. Konštatoval, že škola je konkurencieschopná voči mestským školám, vykazuje dobré
výsledky na olympiádach. Propaguje sa vystúpeniami aj v iných ištitúciach. Poukázal na nové
vybavenie jedálne, boli zakúpené stoly, stoličky, žalúzie. Škola si chráni majetok, zaviedli služby 2
hodiny pred obedom, aby žiaci používali návleky.
RNDr. Haborák poukázal na lepšiu mimoškolskú činnosť, aby sa dodržiaval vyučovací proces a aj
rozvrh hodín. Za rok 2012 škola nezverejnila Správu o činnosti školy.

K bodu 4
Nájomný bytový dom s polyfunkciou – návrh na nové umiestnenie stavby

Starosta obce predložil poslancom nový návrh na umiestnenie stavby v areáli ZŠ, v časti pri ihrisku.
Toto ihrisko je nevyužívané, v blízkosti je zastávka, je pri hlavnej ceste. Starosta vyjadril názor, že
táto alternatíva je asi posledná vhodná. Lokalita pri zdravotnom stredisku je nevhodná z
pamiatkového hľadiska.
Ing. Goliaš vyjadril názor, že lepšia lokalita na umiestnenie stavby by bola v strede obce.
Mgr. Švec sa stotožnil s názorom, že vhodnejšia lokalita v obci nie je.
RNDr. Haborák – alternatíva tohto návrhu umiestnenia stavby nie je najlepšie riešenie,
najvhodnejšie riešenie by bolo umiestnenie stavby za nájomným domom č. 29
Mgr. Angelovič poukázal na vhodnejšie umiestnenie stavby v centre obce.
S umiestnením stavby za bytovým domom č. 29 nesúhlasili p. Sekeráková č. 268 a p. Vandžurová
č. 273, ktoré bezprostredne susedia s parcelou, na ktorej by nový nájomný dom bol umiestnený.
Starosta poukázal na skutočnosť, že zo stavebného hľadiska je možné za nájomným domom č. 29
výstavbu nájomného domu realizovať. Konštatoval, že záujem obce je nadradený záujmom
jednotlivcov.
M. Hovancová poukázala na skutočnosť, že obec má pozemky, ale nemôže na nich stavať.
Najvhodnejšia alternatíva umiestnenia stavby je podľa nej pri zdravotnom stredisku.
Ing. Blaščák – súhlasí s umiestnením stavby aj v areáli základnej školy.
Z radov občanov boli prenesené názory, aby sme nebrali deťom v ZŠ priestory, kde môžu vyvíjať
činnosť. Ako vhodnú alternatívu navrhla p. Sekeráková areál bývalej materskej školy, ktorý nemá
využitie. Na to starosta reagoval tým, že v súvislosti s využitím areálu bývalej materskej školy je
potrebné komplexné riešenie, nie iba výstavbu jedného bytového domu.
K bodu 5
Investičné akcie v obci – informácia o postupe prác
Rekonštrukcia kaštieľa
Ukončenie prác je plánované na 31.5.2013. Prevádzka kaštieľa je plánovaná od roku 2014. Je
potrebné zamestnať pracovníka na úseku kultúry a správy kaštieľa, ktorý by zodpovedal za chod
objektu. V priestoroch kaštieľa zviditeľniť ľudové tradície zriadením „izby ľudových tradícií“.
Rekonštrukcia bočných priľahlých budov nebola zohľadnená v rámci nákladov na rekonštrukciu
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kaštieľa.
Protipovodňová ochrana
Práce na stavbe pokračujú, ukončenie je predlžené do 12/2013. Je potrebné rekonštruovať lávku pri
č. 87.

K bodu 6
Prerokovanie platu starostu
Starosta obce pri prerokovávaní jeho platu nebol prítomný.
Kontrolórka obce informovala poslancov, že na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. V znení
neskorších predpisov je potrebné 1 krát ročne prerokovať plat starostu obce a stanoviť prípadné
zvýšenie resp. zníženie platu. Doposiaľ má starosta zvýšený plat o 11,2 % ku základnému platu,
nakoľko novelou zákona 253/1994 Z. z. v r. 2011 bolo schválené zníženie platov starostov obcí a
primátorov. Následne v zmysle uvedeného zákona bol starostovi obce schválený plat vo výške
predchádzajúceho platu, čo činilo navýšenie o 11,2 %. Odmeny starostovi zákon nepripúšťa.
Poslanci v tajnom hlasovaní predložili návrhy úpravy platu starostu v %. Následne sa tieto návrhy
prepočítali a percento určené priemerom návrhov poslancov bolo 13,66 %. Návrh na plat starostu
obce od 1.1.2013 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2013.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov zvýšený o 13,66 %. s účinnosťou od mesiaca 5/2013.

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

K bodu 7

Záverečný účet obce za rok 2012 – návrh na schválenie
Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
Kontrolórka obce informovala poslancov so Záverečným účtom obce za rok 2012. Tento tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice. Taktiež podala informáciu ohľadom svojho Stanoviska k Záverečnému
účtu obce. Toto je prílohou č. 4 tejto zápisnice. Po diskusii k tomuto bodu programu predniesol
starosta obce návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce ku Záverečnému účtu obce za
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rok 2012
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič,
Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec, Marcela Hovancová, Ing. Vladimír Goliaš
Proti hlasovali: --------------Zdržal sa hlasovania: ------------------------

V rámci tohto bodu bol daný návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2013. Návrh tvorí
prílohu č. 5 tejto zápisnice. Informácie ohľadom návrhu poskytla účtovníčka obce p. Šašalová.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2013

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

K bodu 8
Rôzne a diskusia
Mgr. Švec – požiadal o preplatenie nákladu FK Šarišské Dravce na tréningové súpravy v celkovej
výške 500,- €. Ing. Goliaš upresnil, že uvedené oblečenie budú jednotliví hráči vracať po skončení
činnosti v FK.
Mgr. Angelovič k tejto záležitosti podotkol, aby FK vyvíjal snahu na to, aby si na takéto záležitosti
zarobil. Poznamenal, že mužstvo žiakov je značne podfinancované, športové oblečenie a obuv si
zabezpečujú samy. Ing. Goliaš k tomu vysvetlil, že počas posledných piatich rokov sa s mužstvom
žiakov nepracovalo náležite, teraz je to nastavené podľa jeho názoru veľmi dobre.
Mgr. Švec požiadal o možnosť zakúpiť volejbalovú sieť a aj lopty. Volejbalové ihrisko by bolo
upravené na kurte. Počas leta bude kurt využívaný na tento šport.
Návrh na uznesenie:
V rámci diskusie dal starosta návrh schválenie príspevku pre FK vo výške 500,-€ na preplatenie
nákladu na tréningové súpravy a na príspevok vo výške 200,- € na zakúpenie potrieb pre volejbal:
OcZ schvaľuje príspevok pre FK Šarišské Dravce vo výške 500,- € na preplatenie nákladu na
tréningové súpravy a 200,- € na zakúpenie potrieb pre volejbal. Zároveň starosta obce navrhol, aby
FK organizoval spoločenské zábavy a tým by si získal finančné prostriedky aspoň na takého
výdavky.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič,
Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec, Marcela Hovancová, Ing. Vladimír Goliaš
Proti hlasovali: --------------Zdržal sa hlasovania: -----------------------Žiadosť o prenájom pozemku – Ľuboslav Bednarčík, Šar. Dravce 180
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Obecný úrad obdržal žiadosť o prenájom pozemku časti parcely č. 52113/1, ktorý chce žiadateľ
Ľuboslav Bednarčík Šar. Dravce 180 využívať na chov včiel. Kontrolórka obce upozornila, že aj
prenájom pozemku sa riadi zákonom o majetku obcí, z čoho vyplýva povinnosť obce zverejniť
zámer na prenájom pozemku. Na základe uvedeného bude obecný úrad postupovať v zmysle zákona
.
M. Hovancová – poukázala na zlú počuteľnosť miestneho rozhlasu v časti obce č. 175. Starosta na
to argumentoval, že obecný úrad o tejto záležitosti vie a rieši ju. Taktiež požiadala starostu obce o
informáciu ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie k bytovým domom čl. 256, 257. Zdroje v
rozpočte obce nie sú.
Ing. Goliaš – požiadal o úpravu času zapínania verejného osvetlenia – večer neskoro zapína a ráno
neskoro vypína.
J. Janič – informoval o skutkovom stave v areáli býv. PD, kde vlastník jednej z nehnuteľností p.
Sčislák z Krivan neoprávnene oplotil pozemok ku lesu Kostolná. Taktiež firma MOSUPO K.F.K
s.r.o. Stará Ľubovňa oplotila pozemky.
S. Štofan – poznamenal, že celá Kostolná je oplotená, Kučmanovský potok je v lokalite býv. PD
znečistený.
Ing. Blaščák – požiadal o zabezpečenie objektov býv. MŠ, nakoľko v areáli sa zdržujú nepovolané
osoby.
Starosta obce na podnety poslancov postupne odpovedal a následne zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Marcela Hovancová v.r.
Ing. Anton Blaščák v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r.
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