Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šarišské Dravce zo dňa 6. februára 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia: 1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie cenovej ponuky v rámci Zámeru č. 14 na predaj majetku
obce Šarišské Dravce
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby,
spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské
Dravce
6. Rôzne a 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 Ing. Antona Blaščáka a RNDr. Pavla Haboráka.
Do návrhovej komisie navrhol Máriu Janoškovú a Jozefa Janiča Poslanci zvolili návrhovú komisiu
a určili overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj program, ktorým sa
zasadnutie riadilo.
K bodu 2
Starosta informoval poslancov s plnením uznesení zo 12.12.2016 a 16.1.2017.

K bodu 3
Vyhodnotenie cenovej ponuky v rámci Zámeru č.14 na predaj majetku obce Šarišské Dravce
Starosta obce informoval, že v rámci zverejneného Zámeru č. 14 na predaj majetku obce bola obci
doručená jedna ponuka. Na vyhodnotenie ponuky starosta menoval komisiu zloženú z poslancov
OcZ, ktorá u doručenej ponuky posúdila všetky potrebné náležitosti v rámci podmienok Zámeru
a vyhodnotila ich. Cenovú ponuku doručil Ján Švec, bytom Šarišské Dravce 47, ktorý ponúkol cenu
16,90 €/m2 za parcelu č. 554/2 o výmere 731 m2. Komisia ju vyhodnotila ako úplnú a spĺňala
všetky náležitosti. Finančné prostriedky z predaja budú použité na výstavbu infraštruktúry k IBV.
Následne starosta obce podal návrh na prijatie uznesenia.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Predaj pozemku parcela č. KNC 554/2 o výmere 731 m2 vedená ako zastavaná plocha
a nádvorie na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 16,90 €/m2 pre Jána Šveca, bytom
Šarišské Dravce 47 v zmysle Zámeru č. 14 na predaj majetku obce zo 16.1.2017
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária
Janošková, Pavol Dija.
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––Súčasne starosta obce podal návrh na schválenie Zámeru č. 15 na predaj majetku obce Šarišské
Dravce:

Návrh na schválenie Zámeru č. 15 na predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer č. 15 na predaj majetku obce Šarišské Dravce:
A) pozemok parcela registra KNC č. 554/6 vedená ako zastavaná plocha o výmere 702 m2,
vedenej na LV č. 327, nachádzajúci sa v katastri obce Šarišské Dravce.
Minimálna cena za predaj uvedenej nehnuteľnosti sa stanovuje na 16,90 /m² uznesením obecného
zastupiteľstva č. 053/2015 zo dňa 27.7.2015 s prihliadnutím na stanovenú všeobecnú hodnotu
pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ľudovítom
Hrehorčákom.
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného Katastra
nehnuteľností, náklady vynaložené na zistenie všeobecnej hodnoty predávaného majetku obce a na
vyhotovenie geometrického plánu.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária
Janošková, Pavol Dija.
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 4
Návrh dodatku č. 1 k VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Šarišské Dravce
V tomto bode programu bol prejednávaný návrh dodatku č. 1 k VZN obce o určení čiastočných
úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce. Týmto
dodatkom sa stanoví stravné pre klientov Denného stacionára, ktorým bude strava pripravovaná
v školskej jedálni ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Bod č. 3 uvedeného VZN sa doplní o údaj celkovej
výšky stravného pre iných stravníkov ŠJ a to „klientov denného stacionára vo výške 1,85 €/obed.
Školská jedáleň získa prípravou obedov pre klientov denného stacionára mesačne cca 400.- €,
starosta navrhol tieto financie sporiť a následne zakúpiť konvektomat. O tejto skutočnosti bude
škola upovedomená. Starosta súčasne informoval, že vedúca ŠJ odchádza k 6/2017 do dôchodku. Je
predpoklad, že nová vedúca ŠJ vzhľadom na počet stravníkov bude zamestnaná na 60 % úväzok.
Žiadosti na túto pozíciu prijíma ZŠ s MŠ. RNDr. Haborák poznamenal, či by sa na funkciu vedúcej
ŠJ neprihlásila kvalitnejšia sila, ak by bol plný úväzok vedúcej školskej jedálne.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce zo dňa 10.11.2014.

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária
Janošková, Pavol Dija.
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 5
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky
úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
Predmetom úpravy VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky
úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce je úprava článku III. A článku
IV dodatkom č. 1, ktorým sa upravuje skutočnosť, že osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba
v dennom stacionári nemusí byť osobou s trvalým pobytom v obci Šarišské Dravce. Taktiež sa
upravuje skutočnosť, že poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári nie je podmienené
uzatvorením zmluvy medzi obcou Šarišské Dravce a príslušnou obcou, v ktorej má žiadateľ
o sociálnu službu trvalý pobyt.
M. Janošková sa informovala u starostu obce ako je to s poskytnutím dotácie na denný stacionár.
Starosta k tomu uviedol, že telefonicky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo
poskytnutie dotácie. Zmluva sa podpisuje vždy na jeden kalendárny rok. Žiadosti na ďalší
kalendárny rok o dotáciu sa podávajú vždy k 15.9. príslušného roka. Dotácia je financovaná
kvartálne. Zmluva bude obci doručená v mesiaci február, prvá dotácia bude poskytnutá v marci
2017.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby,
spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské
Dravce zo dňa 5.9.2016.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária
Janošková, Pavol Dija.
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 6
Rôzne a diskusia
V tomto bode programu zasadnutia starosta informoval, že v pláne činnosti obce rozšírenie
priestorov denného stacionára. V rozšírených priestoroch je úvaha o výrobnej prevádzke –
cukrárenská výroba a cukráreň. Kontrolórka tento zámer neodporúča. Obec sa dostala z väčších
finančných problémov. Tento názor podporila aj p. Janošková, ktorá uviedla, že ak by obec bola
prevádzkovateľom, prinieslo by to iba problémy. Navrhuje priestory zrekonštruovať a dať do
prenájmu.
Organizácia fašiangového dňa obce- 18.2.2017. Informácie o tejto akcii obce sú zverejnené na
plagátoch v obci. V programe je zabíjačka, detský karneval, športové stolové hry. Od 13.00 hod
začne ochutnávka zabíjačkových špecialít. Je zabezpečený sprievodný program a to ľudová hudba
Zamiškovci z Novej Ľubovne. Od 22. 00 je plánovaná diskozábava. Ženy z denného stacionára
a aj zamestnankyne obce na projekt pripravia šišky a záviny, ktoré budú ponúkané. P. Janošková
požiadala o organizačné zabezpečenie akcie a to výzdoba sály, umývanie riadov. Taktiež
zabezpečiť zimnú údržbu na miestnych komunikáciách.

Bola daná požiadavka zverejniť na internetovej stránke obce ordinačné hodiny všeobecného lekára
a otváracie hodiny v lekárni.
ZŠ s MŠ požiadala listom o schválenie návrhu na navýšenie nájmu jedálne v ZŠ. Kontrolórka
k tomu uviedla, že nájom jedálne s obslužnými miestnosťami (30,-/deň) + paušál za energie (35,- €)
sa môže schváliť Priestory školskej kuchyne sa prenajímať nemôžu z hygienických dôvodov.
Zamestnanec školy 1 x ročne môže mať prenajatú jedáleň za cenu 15,- €/deň + energie 35,- €/deň.
V prípade poskytovania prenájmu servisu musí byť na to určený samostatný servis.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku prenájmu za priestory ŠJ s obslužnými miestnosťami
(sociálne zariadenie, malá kuchynka) vo výške 30,- €/deň + paušál za energie vo výške 35,- €/deň.
Zamestnancovi ZŠ s MŠ je možné prenajať priestory ŠJ 1 x ročne za nájom 15,- €/deň + paušál za
energie vo výške 35,- €/deň.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária
Janošková, Pavol Dija.
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 7

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Blaščák

v.r.

RNDr. Pavol Haborák v.r.

