
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce

konaného dňa 26. júna 2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––

Prítomní: viď prezenčná listina

Program zasadnutia:    1. Úvod
               2. Kontrola uznesení

             3. Voľba hlavného kontrolóra obce Šarišské Dravce
             4. Záverečný účet obce za rok 2013 – návrh na schválenie 
             5. Rôzne a diskusia
             6. Záver

K     bodu 1

Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva, konštatoval, že je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Petra Berdisa a Ing. Vladimíra 
Goliaša a do návrhovej komisie určil poslancov Marcelu Hovancovú a Mgr. Marka 
Angeloviča. Podal návrh na schválenie programu zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci 
schválili.

Za hlasovali: Peter  Berdis, 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 2

Starosta prečítal a oboznámil s plnením uznesenia č. 4/2014 zo 14.5.2014.

K     bodu 3

Voľba hlavného kontrolóra obce 

S vyhlásením voľby hlavného kontrolóra obce Šarišské Dravce oboznámila Mgr. 
Mišenčíková, pracovníčka obce. Vyhlásená voľba bola zverejnená na internetovej stránke 
obce. Táto obsahuje podmienky  a požiadavky na uchádzačov. Uvedeným vyhlásením bola 
stanovená voľba na termín 26.6.2014. Žiadosti mali byť doručené do 12.6.2014 do 15.30 hod 
obecnému úradu v Šarišských Dravciach. Do uvedeného termínu boli obecnému úradu 
doručené dve žiadosti a to p. Monika Brillová, doterajšia kontrolórka obce a Ing. Emília 
Vysočanová z Prešova.  Následne Ing. Blaščák informoval poslancov a prečítal Záznam 
z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo 23.6.2014 za jeho účasti a účasti p. Jozefa Janiča, 
zástupcu starostu. Bolo konštatované, že obidve žiadosti obsahovali všetky doklady potrebné 
k účasti na voľbe. Následne starosta obce viedol voľbu kontrolóra. Požiadal Ing. Vysočanovú, 
aby  sa prezentovala. Ing. Vysočanová pracuje na Okresnom úrade v Prešove na školskom 



odbore, kontrolnom oddelení. O post kontrolóra sa uchádza, pretože ju problematika zaujíma, 
aj keď skúsenosti doposiaľ v nej nemá, ale rada by bola nápomocná. Následne p. Brillová  
konštatovala, že aj naďalej chce byť obci nápomocná, aby obec napredovala a pokračovala 
v nastavenej vysokej úrovni investičnej činnosti. Jej prácu poslanci poznajú. Starosta 
poďakoval a vyzval poslancov, aby svoje prípadné otázky adresovali uchádzačkam o post 
kontrolóra. RNDr. Haborák   adresoval otázku na Ing. Vysočanovú a pýtal sa, či vo svojej 
práci kontroluje kompetencie školstva na úseku prenesenom alebo aj originálne kompetencie. 
Ing. Vysočanová kontroluje iba prenesený výkon školstva. Mgr. Angelovič sa zaujímal, na 
akom poste v rámci obcí pracovala Ing. Vysočanová. Bol to post pracovníčky obce a  vedenie 
účtovníctva. Následne prebehla voľba kontrolórky bez prítomnosti oboch uchádzačiek. 
Starosta obce im oznámil, že o výsledku hlasovania o voľbe kontrolóra budú obe oboznámené
písomne. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k jednotlivým uchádzačkam. 
Následne poslanci vyjadrili meno kandidátky, ktorú volia za kontrolórku obce. Všetci 
prítomní jednomyseľne zvolili za kontrolórku obce od 1.8.2014 do 31.7.2020.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo volí do funkcie  kontrolóra obce p. Moniku 
Brillovú.

Za hlasovali: Peter  Berdis, 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 na schválenie - Záverečný účet obce za rok 2013

Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko návrh na záverečný účet obce za rok 2013 im
bol doručený mailom, s jeho obsahom sú oboznámení. Požiadal kontrolórku obce, aby 
predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Konštatovala, že obec sa
pozitívne rozvíja, zhodnocuje svoj majetok z eurofondov a cudzích zdrojov. Obec si musí 
strážiť dlh obce, musí obozretne hospodáriť a strážiť si svoju zadĺženosť. Stanovisko 
kontrolórky tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici. Následne kontrolórka a p. Šašalová – 
ekonómka obce informovali poslancov s návrhom Záverečného účtu obce (tento tvorí prílohu 
č. 2 tejto zápisnice. Po diskusii k tomuto bodu programu dal starosta obce hlasovať za návrh 
na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 s výrokom – 
celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku 
vo výške 134 304,81 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: z nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 
z roku 2012 vo výške 566,90 €, použitím prostriedkov z rezervného fondu vo výške 34 210 € 
a zvyšnú časť z prijatých návratných zdrojov financovania. Obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013.
Za hlasovali: Peter  Berdis, 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

Rôzne a diskusia

Starosta obce k voľbe kontrolórky obce poznamenal, že kontrolórka si plní svoju práce, 
koordinuje starostu obce, aby záväzky obce  boli pre obec únosné. Očakáva, že obec 
v najbližšom období získa finančné prostriedky z predaja pozemkov bývalého 
poľnohospodárskeho družstva, a tiež z predaja pozemkov bývalej MŠ. Získané finančné 
prostriedky bude obec v budúcnosti investovať na úhradu nákladov na výstavbu zdravotného 
strediska. Výstavba tohto objektu napreduje, prevažná väčšina prác je zabezpečovaná väzňami
a dvoma odborníkmi. Na stavbu dozerá stavebný dozor Ing. Petz z Prešova a spracovateľ 
projektu Ing. Ratkoš. Starosta obce bol účastný snemu ZMOS v máji 2014, kde boli 
prezentované východiská pre financovanie samosprávy, ktoré prezentujú navýšenie 
podielových daní pre samosprávu. Od roku 2016 by sa podielové dane mali vyrovnať úrovni 
z roku 2008.

Kontrolórka obce predložila návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2014 
z 26.6.2014, ktorým bude navýšený rozpočet obce v príjmovej časti položka 223001 KZ 43 
Predaj pozemkov o sumu 150 tis € a vo výdavkovej časti v položke 717001  Infraštrukúra 
k IBV KZ 43 kapitola 0610 rozvoj obce vo výške 40 tis € a v položke 717001 Výstavba 
nového zdravotného strediska KZ 43, kapitola 0760.

Ing. Goliaš poznamenal, aby sa spracoval pracovný plán realizácie infraštruktúry k IBV, aby 
bolo jasné čo bude potrebné financovať a v akom objeme pri jej realizácii, nakoľko sa počíta  
že z príjmov z predaja stavebných pozemkov sa bude realizovať výstavba ZS. Starosta k tomu
informoval, že s plynofikáciou pozemkov zatiaľ nepočíta, nakoľko SPP sa nechce 
akýmkoľvek spôsobom podieľať na financovaní ich sietí, ale dáva si podmienku, že po 
realizácií siete plynu tento majetok prevedie do svojho majetku za symbolické l €. 
S Východoslovenskou energetikou a.s. Košice  starosta obce jednal a na rozvodoch
 elektrických  sietí sa bude podieľať refundačne, tj. Obec preinvestuje vlastné náklady, 
a následne ich VSE preplatí. VVaK  a.s. Košice bude svoje siete financovať refundačne tiež. 

Po diskusii k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2014 dal starosta o návrhu hlasovať:

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014 
z 26.6.2014

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

Na zasadnutie OcZ prišla aj p. Anna Haboráková č. 198, ktorá bola pozvaná na zasadnutie 
OcZ 10.6.2014, ale na tento termín sa ospravedlnila. Taktiež o účasť na zasadnutí pri 
prejednávaní záležitosti p. Haborákovej požiadal Ondrej Haborák, žijúci v Košiciach, ktorého 
sa uvedená záležitosť osobne týka. Starosta obce požiadal p. Haborákovú, aby vysvetlila svoje



konanie v záležitosti zmeny vlastníkov pôdy v katastri našej obce. P. Haboráková 
informovala, že ku jej konaniu ju viedla skutočnosť, že v spracovanej ROEP boli pozemky 
a vlastníci zle identifikovaní. Má informácie, že do konca roka 2014 bude pôda neznámych 
vlastníkov prevedená do vlastníctva štátu. Právnici tvrdia, že ak je raz vlastník identifikovaný 
ako neznámy, tento stav sa riešiť nedá. Jej právnička jej poradila, aby takéto pozemky v obci 
previedla do svojho vlastníctva a následne ich vrátila vlastníkom, ak o to požiadajú. Avšak na 
škodu veci od 1.6.2014 je platný zákon č. 140/2014  Z.z.o ornej pôde, ktorý obmedzuje jeden 
prevod max. na 2000 m2. Tieto záležitosti ohľadom prevodu riešila s Petrom Haborákom, 
švagrom, ktorý spracoval rodokmeň ich rodín a na základe toho získavala osvedčenia na 
prevod. 

Kontrolórka obce k tomu uviedla, že určite to nie je správne, aby iná osoba bez vedomia 
dotknutých vlastníkov prevádzal na seba cudzie pozemky. Komasáciou sa dajú sceliť 
jednotlivé podiely z vlastníctva pôdy a pozemkov. Starosta uviedol, že obec mala záujem 
o vykonanie komasácie pozemkov v katastri našej obce, dokonca obec bola jednou  z tých, 
u ktorých mala byť realizovaná, avšak zmenou vlády sa to zmenilo. Poukázal na to, že 
v komisii pre ROEP boli členovia, ktorí pôde rozumeli. Trvá na tom, aby všetky pozemky boli
naspäť prevedené do vlastníctva pôvodných vlastníkov, ktorým boli odobrané. Poslankyňa p. 
Hovancová navrhla, aby sa k tejto situácii zvolala obecná schôdza, na ktorej by p. 
Haboráková oboznámila občanov s dôvodmi svojho konania. 

Kontrolórka obce navrhla, aby p. Haboráková podpísala čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že
starostu obce uviedla do omylu v súvislosti s prevodmi vlastníctva pozemkov, keď mu 
poskytla nepravdivé informácie a on jej v dobrej viere vydal súhlas na prevod s tým, že 
prevádza iba pozemky po svojich predkoch.  P. Haboráková s týmto súhlasila a uvedené 
čestné vyhlásenie podpísala pred poslancami OcZ a starostom ako svedkami. 

Následne v diskusii k tejto záležitosti bol daný návrh na uznesenie v tomto znení:

Návrh na uznesenie:

OcZ vyzýva p. Annu Haborákovú bytom Šarišské Dravce 198 a jej rodinných príslušníkov, 
aby pozemky, ktoré nadobudli do vlastníctva neprávom, boli vrátené pôvodným vlastníkom na
jej vlastné náklady a bez vyzvania pôvodných vlastníkov a ich dedičov. Uvedenú pôdu, ktorú 
nadobudli do vlastníctva nesmú  predávať iným právnickým a fyzickým osobám.

Za hlasovali: Peter  Berdis, 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 6    

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

Ing. Jozef Bujňák

   starosta obce v.r.

 

Overovatelia zápisnice: Peter Berdis  v.r.

   Ing. Vladimír Goliaš v.r.

  

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 




