
Zápisnica 
        z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva

                    obce Šarišské Dravce  zo dňa 4. februára 2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:         

1.  Úvod
      2.  Kontrola uznesení
      3.  Návrh splátok záväzkov obce 
      4.  Návrh na čerpanie úveru 
      5.  Stanovisko kontrolórky obce k úveru a aj ku splátkam záväzkov obce 
      6.  Diskusia
      7.  Záver
 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Pavla Polomského a Ing. Antona Blaščáka.
Do návrhovej komisie určil Miroslava Šveca a RNDr. Pavla Haboráka.  

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení z 2. zasadnutia  OcZ  z 26.1.2015

K bodu 3,  bodu 4 a bodu 5

Návrh splátok záväzkov obce a návrh na čerpanie úveru, stanovisko kontrolórky obce k úveru a ku splátkam 
záväzkov obce 

Starosta obce oboznámil poslancov s opatreniami na vyriešenie vysokých záväzkov obce. Uvedené 
opatrenia sú spracované v Materiáli, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Tento materiál bol doručený
poslancom OcZ. Obsahuje prehľad stavu záväzkov obce k 31.12.2014, návrh na riešenie a návrh na 
prijatie uznesení obce. Obec má splátkové kalendáre s firmami Remopel Sabinov , GMT projekt 
Prešov, Libet Lipany a Stav-majo Lipany.  Na bežný chod obce potrebuje obec mesačne 18 tis €. Ak
nebude mať obec iné príjmy, obec musí najprv splácať záväzky. Na riešenie uvedenej situácie 
starosta navrhuje prijať úver z Prima banky vo výške 85 tis € s úrokom 3,11 %. K uvedenému 
materiálu poslanec Haborák požiadal o vysvetlenie predaja pozemkov na iný účel ako na IBV (40 
tis €). Starosta k tomu uviedol predpokladaný príjem za predaj pozemkov pred a za bytovým 
domom č. 29. Kontrolórka obce zaslala svoje stanovisko k riešeniu situácie a spracovala dokument 
Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, ktorý tvorí ďalšiu prílohu tejto 
zápisnice. Stanovisko k prijatiu úveru je súčasťou tohto dokumentu, pričom informuje, že obec 
spĺňa podmienky na prijatie úveru a odporúča starostu obce zaviazať na pravidelné splátky úverov.
Starosta obce informoval o žiadosti o poskytnutie úveru od Prima banky Slovensko a.s. 



Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh splátok záväzkov a dlhu obce k 31.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie dlhodobého úveru z Prima banky vo výške 85 tis € podľa 
predloženej ponuky.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie vlastnej biankozmenky na rad 
banky  za účelom  zabezpečenia  pohľadávky banky z prijatého úveru. OcZ nesúhlasí s 
pokračovaním dokončenia výstavby Zdravotného strediska bez predloženia ďalšieho 
dofinancovania stavby /z akých zdrojov/. 
OcZ zaväzuje starostu obce: bez súhlasu OcZ v Šarišských Dravciach nemôže zastaviť splátky 
úverov a záväzkov, bez súhlasu OcZ v Šarišských Dravciach nemôže podať žiadosť o dotáciu, kde je
potrebné spolufinancovanie a taktiež nemôže uzatvoriť žiadnu novú zmluvu o dielo z vlastných 
zdrojov, bez súhlasu  OcZ  v Šarišských Dravciach nemôže prijať žiadnu pôžičku, alebo inú 
návratnú výpomoc.
OcZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k úveru a aj ku splátkam záväzkov.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Pavol Dija, RNDr. Pavol 
Haborák, Miroslav Švec 
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 6

Diskusia 

 Poslanci poukázali na zimnú údržbu v obci. Je potrebné zabezpečiť posyp brehov v obci, častejšie 
odhŕňanie snehu. Chodníky obce pred neobývanými domami je potrebné taktiež udržiavať. 
Starosta obce v rámci plánovaných osláv 50. výročia organizovaného futbalu v obci informoval 
poslancov, že FK pozve mužstvá Lipany A mužstvo , Spišská Nová Ves A mužstvo a taktiež 
mužstvo z Poľska z Nového Saczu. Poslanci navrhli vytvoriť mužstvá z bývalých futbalistov obce  -
starí páni a pod, ktoré by reprezentovali obec. Starosta k tomu uviedol, že počas osláv by to nebolo 
vhodné, aby úroveň osláv  bola náležitá. Turnaj bývalých futbalistov sa môže uskutočniť v inom 
termíne.  Ohľadom organizácie osláv starosta navrhol prizvať bývalých funkcionárov futbalu,ktorí 
sa zaslúžili o jeho rozvoj v obci. 
V obci sú inštalované merače rýchlosti, avšak jeden nefunguje. Starosta k tomu informoval, že 
princíp dobíjania týchto zariadení je z verejného osvetlenia, takže po nočnom dobití budú funkčné 
oba merače. 

K bodu 8

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
   starosta obce v.r.



Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Pavol Polomský  v.r.

Ing. Anton Blaščák v.r.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková v.r.




