Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šarišské Dravce zo dňa 19. júna 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia: 1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2016 – návrh na schválenie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
5. Rekonštrukcia cesty na cintorín – informácia
6. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia
7. 4. šarišskodravecké kultúrne slávnosti – príprava podujatia
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 OcZ určilo Mgr. Pavla Polomského a Pavla Diju.
Návrhovú komisiu tvorili RNDr. Pavol Haborák,Peter Berdis. Nakoľko sa zasadnutia zúčastnili
zástupcovia vlastníkov pozemkov v IBV škôlka, starosta navrhol doplniť program zasadnutia o
prejednanie záležitosti prípojok el. energie k pozemkom v rámci rôzneho a diskusie. Tento bol bol
prejednávaný prednostne.
K bodu 2
Kontrola uznesení
Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení zo 6.5.2017 a 29.5.2017.
K bodu 8
Rôzne a diskusia

Zástupcovia vlastníkov pozemkov v lokalite IBV škôlka p. Brožek, p. Švec, p. Kozma sa osobne
zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom požadovali vysvetlenie starostu obce k
domovým prípojkám elektrickej energie. Starosta informoval poslancov, že z vlastnej iniciatívy a v
snahe napomôcť vlastníkom pozemkov bez ich vyzvania dal starosta obce pokyn k tomu, aby firma,
ktorá vykonávala realizáciu siete elektrickej energie vykonala aj práce na realizácii domových
prípojok. Na obecnom pozemku sú osadené dva hlavné rozvádzače, pri ktorých sa na ich napojenie
k samotnému pozemku považuje za domovú prípojku. Starosta vzhľadom k tomu, že boli výkopy
už realizované, chcel napomôcť situácii. Náklady na domové prípojky boli následne rozpočítané na
9 vlastníkov. Zo strany obce bol VSE a.s. Košice uhradený pripojovací poplatok vo výške 189,- €/
pozemok. Ku každému pozemku sú už prípojky zrealizované, sú osadené skrinky.
Ing. Kozma poslancov informoval, že pozemok kupoval s tým, že budú zabezpečené inžinierske
siete k pozemku, čo je uvedené aj v kúpnej zmluve. K pozemku sa v rámci stavebného zákona
chápe k hranici pozemku. Tieto náklady má znášať obec, nie on ako vlastník.
J. Brožek vyslovil názor totožný s názorom Ing. Kozmu, pričom tiež poukázal na to, že inžinierske
siete majú byť realizované ku hranici jeho pozemku.

J. Švec poznamenal, že im nebol doručený rozpis prác spracovaný firmou realizujúcou domové
prípojky.
V rámci diskusie navrhol starosta obce poslancom, aby obec uhradila kábel, skrinky si uhradia
vlastníci pozemkov. Kontrolórka obce poukázala na to, že je potrebné zistiť, či obec môže uhradiť
pripojovací poplatok. Starosta k inžinierskym sieťam uviedol, že prípojky elektrickej energie sú
špecifická záležitosť, voda a kanál budú realizované na hranici pozemkov.
Starosta obce predstavil poslancom právneho zástupcu obce JUDr. Rastislava Stašáka, s
ktorým obec uzatvorila zmluvu o právnych službách. Bude obci nápomocný v právnych veciach a
bude obec zastupovať. Právnik obce informoval poslancov, že rieši záležitosť stavebných úprav bez
stavebného povolenia na objekte COOP Jednota, ktorý má v prenájme p. Hric. Tento aj neoprávnene
užíva pozemok obce. Právny zástupca požiadal nájomcu objektu o odstránenie drobnej stavby k
objektu. Spor sa riešil už v roku 2013, p. Hric vtedy požiadal o mimosúdne vyrovnanie, avšak
dohodu nenaplnil. Zo strany obce bol daný návrh na nájomnú zmluvu na pozemky obce, avšak p.
Hric ho neakceptoval. JUDr. Stašák informoval poslancov aké možnosti má obec na vyriešenie tejto
situácie. V rámci diskusie poslanci vyjadrili svoje názory a podnety na riešenie. Obec môže
odstrániť drobnú stavbu, ktorá nemá pevný základ, pretože prvoradé je, že obec je vlastníkom
pozemku pod budovou. Vstup do budovy musí mať umožnený, aj keď prechádza cez pozemok
obce.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu nákladov na kábel elektrických prípojok k pozemkom na
IBV v lokalite škôlka, skrinky si uhradia vlastníci pozemkov.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Jozef Janč, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Mária
Janošková, Peter Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 3
Záverečný účet obce za rok 2016 – návrh na schválenie
Návrh záverečného účtu bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Stanovisko k záverečnému
účtu predložila kontrolórka obce, ktorá odporučila prijať uznesenie, ktorým bud záverečný účet za
rok 2016 schválený bez výhrady.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrady.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Mária Janošková, Peter
Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Mária Janošková, Peter
Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec

Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 4
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
Poslancom bol zaslaný Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017, boli s ním
oboznámení. Kontrolórka obce informovala s jeho obsahom. Následne dal starosta o predloženom
návrhu plánu hlasovať.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2017
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Mária
Janošková, Peter Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––-

Zdržali sa hlasovania: ––––
K bodu 5
Rekonštrukcia cesty na cintorín – informácia
Starosta obce informoval prítomných s cenovou ponukou na rekonštrukciu cesty na cintorín.
Náklady predstavujú cca 17 tis €, v čom sú zahrnuté podkladové práce- hutnenie + vrstva asfaltu v
hrúbke 6 cm ale iba na šírku 2,5 – 3m. Na ceste pod cintorínom to bude širšie asfaltovanie, kvôli
parkovaniu áut pri cintoríne. Je na zvážení poslancov ako sa bude pristupovať k rekonštrukcii tejto
cesty, pričom bol daný návrh, aby na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bol prizvaný p.
Karol Gernát a o tejto rekonštrukcii sa diskutovalo.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o nákladoch na rekonštrukciu
cesty k cintorínu a pod cintorínom a schvaľuje prizvanie p. Karola Gernáta Šar. Dravce 125 na
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský, Mária
Janošková, Peter Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––-

Zdržali sa hlasovania: ––––K bodu 6
Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia
Prevádzkový stav kuchyne v ZŠ s MŠ je v havarijnom stave. Je potrebné vykonať práce na jej
rekonštrukcii a to výmenu elektrickej inštalácie, vodoinštalácie, omietok, obkladov, kúrenia.

Predbežné náklady predstavujú cca 10 tis € ( 2800,- elektroinštalácia, 3100,- € voda, kúrenie, 80 m2
obkladu + práca), ktoré budú financované z rozpočtu obce, nakoľko je to originálna kompetencia
obce. K 30.6.2017 skončí pracovný pomer vedúcej ŠJ, odchádza do dôchodku. Bude potrebné zo
strany školy zabezpečiť pracovníčku na výkon tejto funkcie, ktorá bude skúsená a s praxou.
Žiadosti eviduje ZŠ s MŠ. Spôsob výberu bude podmienený tým, ako má škola v pracovnom
poriadku uvedené, t.j. či je to právomoc riaditeľa, alebo bude vyhlásené výberové konanie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom rekonštrukcie kuchyne
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a schvaľuje rekonštrukciu kuchyne ZŠ s MŠ a to výmenu
elektroinštalácie, rozvodov vody a kúrenia, nové obklady, maľovanie stien s nákladom 10 tis €.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák, Mgr. Pavol Polomský,
Mária Janošková, Peter Berdis, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––-

Zdržali sa hlasovania: ––––K bodu 7
4. šarišskodravecké kultúrne slávnosti – príprava podujatia
Starosta obce informoval poslancov s prípravou kultúrnych slávností obce, ktoré sa uskutočnia
24.6.2017. Slávnosti začnú o 10.30 hod sv. omšou. Boli rozdelené úlohy poslancov na slávení sv.
omše aj na organizácii samotného podujatia. Na 12.00 hod je plánovaný obed pre pozvaných hostí
v malej sále OcÚ pre cca 30 osôb. Samotný kultúrny program začne o 14.00 hod na nádvorí
kaštieľa. Kuchárky zo ŠJ zabezpečia kysnuté koláče, záviny a pagáče. Klientky denného stacionára
tiež upečú kysnuté koláče. Sú zabezpečené stánky, v ktorých sa bude predávať občertvenie. S
predávajúcimi obec uzatvorí dohody o dobrovoľníckej práci. Guláš uvarí p. Kolačkovský.
Dobrovoľníci budú predávať pečené mäso, klobásy, guláš. Je zabezpečené ozvučenie podujatia,
vzhľadom na vystúpenie skupiny Gladiátor musí byť profesionálne. Pre deti na hokejovom ihrisku
budú pripravené atrakcie (skákací hrad, autíčka). Sú zabezpečené prenosné WC, koše na odpadky.
K bodu 8
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Jozef Bujňák, starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Polomský v.r.
Pavol Dija v.r.

