
 Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 14. decembra 2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
 3.   Žiadosť o úver – upresnenie informácií 
 4.   Schválenie návrhov VZN obce na rok 2016

                                          5.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 
                                          6.   Hodnotiaca správa starostu obce o investičných akciách za rok 2015 s 

      výhľadom na rok 2016
                                          7.   Obecné akcie počas vianočných sviatkov 
                                          8.   Rôzne a  Diskusia
                                          9.   Záver    

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol . Mgr. Angeloviča , Ing. Blaščáka.  Do 
návrhovej komisie navrhol Petra Berdisa, Jozefa Janiča.  
  Zasadnutie OcZ sa riadilo programom, ktorý bol zaslaný a ktorý poslanci schválili. 

K bodu 2

Starosta informoval poslancov  plnením uznesenia č. 12/11/2015 zo dňa 30.11.2015.

K bodu 3

      Žiadosť o úver – upresnenie informácií

Kontrolórka obce p. Brillová informovala poslancov s novým prepočtom výšky úveru. V 
spolupráci so starostom obce podali návrh na zníženie úveru na 95 tis € s tým, že z týchto 
prostriedkov budú uhradené iba investičné záväzky a krátkodobé pôžičky firiem GATON  s.r.o. 
Prešov a GMT s.r.o. Prešov. Ak sa prijme úver vo výške 95 tis € obec splní všetky podmienky, aby 
jej nevznikla povinnosť hlásiť Ministerstvu financií presiahnutia výšky dlhu nad 50 %. Bude 
predložený nový zoznam faktúr na ich úhradu z úveru. V tejto súvislosti starosta poznamenal, že 
obec zamestnáva  v rámci projektu na par. 54 zákona o zamestnanosti  piatich robotníkov. Tito by 
počas zimných mesiacov mohli vykonávať práce na novostavbe zdravotného strediska. Preto podal 
návrh, aby sa do zoznamu faktúr, ktoré budú uhrádzané z úveru zahrnula aj faktúra za materiál vo 
výške 8 235,60 €.  Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie k jeho návrhu na výšku úveru a aj k 
úhrade faktúry. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom. 



      Návrh na uznesenie       
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravenú výšku úveru od Prima banky Slovensko a.s. na sumu 95
tis € a zarátanie faktúry  od STAV-MAJO s.r.o. Lipany vo výške 8 235,60 € do zoznamu faktúr,
ktoré budú uhradené z poskytnutého úveru. 

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 
 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   

Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 4

Schválenie návrhov VZN obce na rok 2016

  Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce na rok 2016 boli predložené na zasadnutí OcZ 
30.11.2015 na prerokovanie a doplnenie. Návrhy boli následne zverejnené na internetovej stránke 
obce. VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Šarišské Dravce je upravené v tom, že sa rušia zľavy na poplatku za vývoz  
odpadu. Upravuje sa sadzba dane z pozemkov a aj výška poplatku za  komunálne odpady pre 
fyzické aj právnické osoby. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky stanovuje konktrétne dni na tento a dva ďalšie školské roky. VZN o financovaní 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určuje výšku finančných 
prostriedkov,ktoré budú v roku 2016 poskytnuté materskej škole, ŠKD, CVČ, ŠJ.

 V rámci diskusie starosta informoval na podnet poslancov obce, že obec nemôže doplácať a 
uhrádzať náklady v súvislosti s vývozom odpadu. Doposiaľ stanovený poplatok na osobu 10,- € 
ročne nie je postačujúci. Poslanci navrhli poplatok navýšiť z navrhovaných 10 € na 12 € na osobu a 
rok. Nakoľko zľavy nebudú môcť byť zohľadnené, každá doručená žiadosť o zníženie poplatku za 
TKO bude posudzovaná individuálne. Poslanci schválili výšku poplatku za vývoz odpadu na výšku 
12 €/osoba. 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce 

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 
 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   

Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.

      Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   
Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 



Proti hlasovali:  --------------------

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce 
Šarišské Dravce na kalendárny rok 2016 

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   
Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 5

Schválenie rozpočtu obce na rok 2016

O návrhu rozpočtu na rok 2016  informovala kontrolórka obce a účtovníčka obce p. Šašalová. 
Zmeny rozpočtu ( výška úveru) sú zapracované do nového návrhu rozpočtu  v príjmovej aj 
výdavkovej časti. Po diskusii  k návrhu rozpočtu dal starosta hlasovať o schválení návrhu rozpočtu 
na rok 2016.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   
Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 6

   Hodnotiaca správa starostu obce o investičných akciách za rok 2015  s  výhľadom na rok  2016

         Starosta obce informoval poslancov s činnosťou obecného úradu a obce v roku 2016. Z pohľadu 
investícií obec spomalila. Obec v rámci svojich možností realizovala výstavbu zdravotného 
strediska nakoľko finančné možnosti obce sú na investície nepostačujúce. Obec doposiaľ nepredala 
ani jeden stavebný pozemok čo tiež ovplyvnilo stav, že práce na výstavbe zdravotného strediska 
stagnovali. Obec sa bude všemožne snažiť hľadať mimorozpočtové zdroje financovania výstavby. V
roku 215 sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu hlavnej cesty v obci, nástupištia k zastávkam SAD. 
V roku 2016 sa bude obec uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy obecného 
úradu. Výška dotácie by pre našu obec mohla byť do 300 tis €. Bude potrebné vymeniť okná a 
dvere, zrušiť vikiere , vymeniť kúrenie obecného úradu. Spolufinancovanie predstavuje 5 % z 
oprávnených nákladov rekonštrukcie. Do budúcnosti starosta navrhol vstup do obecného úradu 



riešiť bezbariérovo.  V pláne je aj rekonštrukcia cesty ku cintorínu.  Rodina Gernátová navrhuje 
pozemok od stodoly smerom ku cintorínu oplotiť, do kanála uložiť kanalizačné rúry a zasypať čím 
by sa do budúcnosti rozšírila cesta a následne by sa asfaltovala. Rozsudok súdu potvrdil stav 
ohľadom vlastníctva cesty ku cintorínu ako bol pred podaním žaloby. V roku 2015 bola 
zrealizovaná provizórna cesta k rodinnému domu J. Kohana č. 87. V závere starosta obce 
poďakoval poslancom za prácu počas celého roka. 

 K bodu 7

 Obecné akcie počas vianočných sviatkov 

V rámci vianočného obdobia sa budú organizovať tieto kultúrne a športové podujatia:

26.12.2015 – Štefanský volejbalový turnaj

1.1.2016- uvítanie Nového roka na nádvorí kostola

2.1.2016 – 10. obecný ples

V rámci uvedených akcií obec zabezpečí občerstvenie. K organizácii obecného plesu, ktorý bude 
výročný požiadal starosta o zabezpečenie tombolových cien, návrhy na menu. Starosta oboznámil 
poslancov, že menu bude varené vo vlastnej réžii, nakoľko objednávka jedla by bola finančne 
náročnejšia. 

K bodu 8  

Rôzne a  Diskusia

V rámci diskusie Mgr. Mišenčíková  informovala poslancov o potrebe schváliť splnomocnenie pre 
starostu obce Torysa Ing. Sedinu, ktorý by mal zastupovať obce v rámci Združenia obcí pre 
separovaný zber v procese verejného obstarávania pre  separovaný zber. Bližšie k tomu oboznámil 
starosta obce.

Návrh na uznesenie 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  splnomocnenie  pre  obec  Torysa,  zastúpenú  štatutárnym
zástupcom, starostom obce Ing. Jozefom Stedinom, pre potreby zabezpečenia procesov verejného
obstarávania  k  predmetu  zákazky:  „Služby  v  oblasti  nakladania   s  komunálnymi  odpadmi“,
vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.: 242/2015 zo dňa 8.12.2015 pod značkou 23889-
MSS v obciach Zduženia obcí pre separovaný zber Torysa“ na roky 2016 – 2020 v plnom rozsahu.  

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   
Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------



Územný plán obce 

Obec má schválený ÚPO v roku 2008. Je potrebné zapracovať zmeny vo využití intravilánu obce  
napr. Areál bývalej materskej školy sa mení na IBV, školský areál ihriska je pozemok určený na 
výstavbu 11bj. nájomného bytového domu, pozemky okolo bývalého PD sú predané a budú 
využívané na podnikanie, zberný dvor. Vzhľadom k uvedenému bol daný návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
prípravné  projektové  práce  na  zmenu  Územného  plánu  obce  schváleného  uznesením  OcZ  č.
12/2008 zo dňa 22.12.2008 a to:
a) zmenu využitia časti pozemku ihriska v areáli ZŠ na výstavbu nájomného bytového domu
b)  zmena  využitia  pozemkov   po  pravej  strane  pred  vstupom  do  areálu  bývalého
poľnohospodárskeho družstva na priemyselnú zónu obce
c) zmenu využitia areálu bývalej materskej školy na IBV prípadne iné sociálne účely  

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   
Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Starosta informoval o potrebe vypracovať PHSR, ktorý je potrebný ku každej žiadosti o dotáciu, 
ktorú by obec predkladala napr. na zateplenie obecného úradu. Podkladom k tomu budú dotazník 
pre občanov obce. Starosta požiadal o spoluprácu  poslancov OcZ a doručenie dotazníka občanom 
obce a po vyplnení ich doručenie na obecný úrad. 

Žiadosť Martina Marcina Šar. Dravce 257 na prenájom časti obecného pozemku 

Obecný úrad obdržal žiadosť o nájom časti pozemku parc. č. 176 na osadenie plechovej garáže. 
Starosta písomne požiadal žiadateľa, aby garáž bola osadená pozdĺžne, aby nebol sťažený prejazd 
motorových vozidiel pri bytových domoch. Poslanci vyjadrili súhlas s prenájmom pozemku. 
Súčasne bol daný návrh na stanovenie výšky nájmu na jednu plechovú garáž v obci na rok a to 10,- 
€.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  nájom časti pozemku parcela 176 KÚ Šarišské Dravce na 
osadenie plechovej garáže pre Martina Marcina Šarišské Dravce 257. Výška ročného nájmu je 10,- 
€. Nájomné za nájom  plechovej garáže na obecnom pozemku vo výške 10,- €/rok.

Za hlasovali:    Ing. Anton Blaščák,  Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis 

 Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič, Miroslav Švec   



Zdržal sa:         - --- - - - - –  – 

Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 9

Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák

    starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Marko Angelovič v.r.

Ing. Anton Blaščák v.r.


