
         Zápisnica 

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

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod

2.  Kontrola uznesení
3.  Vyhodnotenie cenovej ponuky na predaj majetku obce v zmysle Zámeru č.
15 na predaj majetku obce Šarišské Dravce 

             4. Správa o činnosti HK obce za rok 2016 
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

                                          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 Mgr. Pavla Polomského a Pavla Diju.   Do 
návrhovej komisie navrhol Petra Berdisa 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 6.2.2017.

K bodu 3

Vyhodnotenie cenovej ponuky v rámci Zámeru č.15 na predaj majetku  obce Šarišské Dravce 

Starosta obce informoval, že v rámci zverejneného Zámeru č. 15 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 Jan Brožek, bytom Šarišské Dravce 160, ktorý ponúkol 
cenu 16,90  €/m2 za parcelu č. 554/6 o výmere 702 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 554/6 o výmere 702 m2 vedená ako zastavaná plocha 
a nádvorie na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce za cenu 16,90 €/m2 pre Jana Brožka, bytom 
Šarišské Dravce 160 v zmysle Zámeru č. 15 na predaj majetku obce zo 6.2.2017



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

K     bodu 4

    Správa o činnosti HK obce za rok 2016 

V tomto bode programu kontrolórka obce informovala poslancov so svojou činnosťou, ktorú 
vykonávala počas roka 2016 na základe Plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016. V zmysle 
tejto kontroly bolo zistené chybné číslovanie uznesení zo 16.2.2015, 9.11.215 a 14.12.2015. Na 
základe uvedeného bol predložené návrh na uznesenie, ktorým sa vykoná oprava číslovania. Správa
o činnosti HK za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice č. 1

Návrh na uznesenie

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o

 a) berie na vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
 b)  schvaľuje zmenu číslovania uznesení zo 16.2.2015, z 9.11.2015 a zo 14.12.2015 v zmysle Správy
o činnosti HK za rok 2016 nasledovne:

Uznesenie zo 16.2.2015
pôvodné číslovanie nové číslovanie
č. 15/2015 19a/2015
č. 16/2015 19b/2015
č. 17/2015 19c/2015
č. 18/2015 19d/2015
č. 19/2015 19e/2015

Uznesenie z 9.11.2015

pôvodné číslovanie nové číslovanie
060/2015 065/2015
061/2015  066/2015
062/2015 067a/2015
063/2015 067b/2015
064/2015 067c/2015
065/2015 067d/2015
066/2015 067e/2015
067/2015 067f/2015

Uznesenie zo 14.12.2015

pôvodné číslovanie nové číslovanie
078/2015 079a/2015
079/2015 079b/2015



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

K bodu 5 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 
2017. Predstavuje úpravu v príjmovej časti a to o poskytnutú dotáciu na denný stacionár vo výške  
55 200.- € a dotácie na prenesený výkon v ZŠ s MŠ.  Návrh tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

V tomto bode bol prejednávaný aj stav záväzkov obce k 6.3.2017. Záväzky obce z neuhradených 
faktúr predstavujú cca 38 tis € a náklady na nesplatené úvery obce – zostatok istiny je 307 457,- € .
Súčasne starosta informoval o nákladoch za 1.-2./2017 na Denný stacionár, ktorý predstavuje 
náklad  11 209,57 €.  Zahŕňa náklady na bežný materiál, energie, mzdové náklady, stravné a 
interiérové vybavenie DS. Dotácia je schválená na  25 miest na obdobie roka 2017. Výška dotácie 
na 1 mesiac a na jedno miesto v stacionári je 184,- €. Tieto prostriedky budú použité na 
spolufinancovanie oprávnených nákladov na odborné činnosti, obslužné činnosti len v rozsahu 
určenom zákonom o sociálnych službách. Stav záväzkov tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017

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

K bodu 6 

Rôzne a diskusia

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov s postupom prác pri vybavovaní 
infraštruktúry k IBV škôlka. V rámci rozpočtu sú na to určené prostriedky vo výške 15 tis €. Voda a 
kanál budú financované zo združených investícií obce a VVS a.s. Košice, pričom obec zabezpečí 
techniku a výkopové práce. Tu sa predpokladá náklad cca 3500 €. Stokovú sieť zabezpečí VVS a.s. 
Košice. Všetky siete budú zabudované v parcele 554/1. Obec zabezpečí zabudovanie revíznych 
šácht na kanál a prípojky vody k parcelám. Elektrické pripojenie bude riešené hlavným pripojením, 
k pozemkom si pripojenie zabezpečia vlastníci sami. Plynofikácia územia bude riešená na 
existujúce  VTL pripojenie, STL bude riešené k pozemkom obcou. Predbežný náklad cca 9 tis €. Ply
nofikácia v roku 2017 ešte pravdepodobne nebude, je potrebné riešiť samostatné stavebné konanie. 
Poslanci navrhli riešiť siete súbežne pri jednom výkope. Technicky to však nie je možné.

Starosta ďalej informoval poslancov, že v období letných prázdnin bude potrebné a nutné riešiť 
rekonštrukciu kuchyne v ŠJ a to sanitu a ele. vedenie. Predbežný náklade je asi 6-7 tis €. 

Obecné slávnosti sú plánované na 24.6.2017. Rezervované sú folkl. Súbory a skupina Gladiátor.



Bude potrebné vzhľadom na sťažnosti občanov prečistiť priekopu od cintorína smerom ku 
vodojemu a opraviť cestu. Taktiež pri č. 229 je potrebné vyčistiť priekopu.

Bola daná požiadavka zo strany poslancov na úpravu cesty za viacúčelovým ihriskom smerom na 
Kertu vysypaním štrkom a zhutnením povrchu. 

V rámci diskusie poukázala kontrolórka obce na uspokojujúci stav splácania záväzkov obce, začatie
prevádzkovania stacionára. V súvislosti s týmto dala návrh na prerokovanie platu starostu obce, 
ktoré síce nie je povinné, ale vzhľadom na prácu starostu ho predkladá. V diskusii k tomuto návrhu 
sa poslanci uzniesli na navýšení platu starostu obce o 20% zo základného tarifného platu od 
1.4.2017.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie platu starostu obce o 20% zo základného tarifného platu
od 1.4.2017 a ruší k 31.3.2017 navýšenie platu starostu obce o 3,33 %.

Za hlasovali: Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária 
Janošková, Pavol Dija,  Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis
Proti hlasovali: ––-

Zdržali sa hlasovania: ––––-

  M. Janošková poukázala na nevyhovujúci stav riadu a servisu v kuchyni sály obecného úradu. 
Vzhľadom na akcie poriadané v sále OcÚ a na počet svadieb navrhla nákup inventáru kuchyne a 
jeho  zabezpečenie na 200 osôb v rovnakom type a to u tanierov, pohárov, príborov, šálok, 
štamperlíkov. Poslanci prijali k jej návrhu uznesenie.

 Návrh na uznesenie 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie rovnakého druhu inventáru a servisu v kuchyni sály 
OcU na počet 200 osôb a to  taniere, poháre, príbory, šálky, štamperlíky. 

Za hlasovali: Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Mária 
Janošková, Pavol Dija,  Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis
Proti hlasovali: ––

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.


