
  Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 31. júla 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

 2.   Kontrola uznesení
                                    3.   Informácia o výsledkoch 2. kola voľby riaditeľa ZŠ s MŠ a menovaní       

                   riaditeľa ZŠ s  MŠ   
                                         4.   Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca RNDr. Pavla Haboráka,  

      zloženie sľubu novej poslankyne obecného zastupiteľstva     
                                         5.   Informácia  RNDr. Pavla Haboráka  o stave ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 

                                   6.   Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia
                                     7.   Informácia o využívaní obecného pozemku  okolo Music baru

8.   Rôzne 
                                         9.   Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice  určil Miroslava Šveca a Ing. Antona Blaščáka. Do 
návrhovej komisie navrhol Mgr. Pavla Polomského a Máriu Janoškovú. Poslanci zvolili návrhovú 
komisiu a určili overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj program, 
ktorým sa zasadnutie riadilo.

K bodu 2 

Kontrola uznesení z 19.6.2017

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z 19.6.2017.

K     bodu 3

Informácia o     výsledkoch 2. kola voľby riaditeľa ZŠ s     MŠ a     menovaní riaditeľa ZŠ s     MŠ

Dňa 19.7.2017 sa konalo 2. kolo voľby riaditeľa ZŠ s MŠ. Do výberového konania sa prihlásil jeden 
kandidát RNDr. Pavol Haborák. Z prítomných 10 členov Rady školy  hlasovalo za jeho zvolenie 10 členov. 
Rada školy predložila starostovi obce návrh, aby vymenoval zvoleného kandidáta za riaditeľa školy.  
Menovanie sa uskutočnilo 26.7.2017, kedy RNDr. Pavla Haboráka starosta obce menoval do funkcie 
riaditeľa ZŠ s MŠ na funkčné obdobie 5 rokov.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

a) Informáciu starostu obce o výsledkoch 2. Kola voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a návrh 
Rady školy  pri ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na menovanie za riaditeľa školy RNDr. Pavla Haboráka

b) Starosta obce menoval RNDr. Pavla Haboráka za riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Základnej 
školy s materskou školou Šarišské Dravce od 25.7.2017 na obdobie 5 rokov



Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, 
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 4
Informácia o     vzdaní sa mandátu poslanca RNDr. Pavla Haboráka, zloženie sľubu novej poslankyne 
obecného zastupiteľstva 

Nakoľko RNDr. Pavol Haborák už nemôže vykonávať funkciu poslanca z dôvodu zvolenia za riaditeľa ZŠ 
s MŠ, menovaný sa ku dňu 25.7.2017 vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Ako náhradník do 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva zložením sľubu a prevzatím Osvedčenia o zvolení za poslankyňu 
obecného zastupiteľstva nastúpila p. Katarína Hovančíková. 

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:

a) Informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca RNDr. Pavla Haboráka ku dňu 25.7.2017
b) Vo voľbách dňa 15.11.2014 bola ako náhradníčka na funkciu poslanca OcZ p. Katarína Hovančíková

bytom Šarišské Dravce 73
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:

a) Nová poslankyňa p. Katarína Hovančíková zložila sľub poslankyne obecného zastupiteľstva 
a prevzala Osvedčenie o zvolení za poslankyňu obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, 
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 5
Informácia  RNDr. Pavla Haboráka  o     stave ZŠ s     MŠ Šarišské Dravce 

Novozvolený riaditeľ ZŠ s MŠ poukázal, že je vo funkcii iba pár dní, ale prevádzkový stav školy je dosť 
zlý. Prevádzkový a organizačný poriadok je starý, neaktuálny. Hasiace prístroje majú vykonané revízie 
naposledy v r. 2013 a taktiež aj kotly na vykurovanie budov. Už sa tieto záležitosti riešia. Je rozbitých 
viacero okien, poškodené sú žalúzie a v dezolátnom stave sú radiátory v niektorých triedach. Vzhľadom 
k tomu, že v kuchyni školskej jedálne prebieha kompletná rekonštrukcia, kúrenári už pracujú aj na 
základných úpravách v triedach, aby k 1.9. bola zaručená základná bezpečnosť. Triedy sa budú postupne 
opravovať aj počas školského roka. Čo sa týka finančnej situácie školy, zatiaľ neinformoval, zameral sa 
na riešenie akútnych záležitostí. Počet žiakov však bude klesať, odišlo viac žiakov z 9. Ročníka ako 
príde do 5. Ročníka. Bola vykonaná inventarizácia majetku školy, veľa vecí je starých, veľa novších 
chýba. Bude vytvorená nová škodová komisia, aby sa reálne vyčíslilo manko a zodpovednosť. 
Kontrolórka k tomu uviedla, že v škole začala s vykonaním kontroly, aby bola nápomocná, aby sa vedelo
posúdiť a vyčísliť  prípadnú škodu. K tomu ešte riaditeľ školy poznamenal, že zamestnanci školy nemali 
podpísané náplne práce a zodpovednosť, a aj to je problém a že aj školník vyjadril názor, že škola ani na 
najmenšie opravy nikdy nemala financie. Starosta ku stavu školy uviedol, že v rámci znižovania stavu 
zamestnancov odchádza PaedDr. Stanislav Hovančík, otázne sú Mgr. Šuťáková a PaedDr. Kocúreková.  
Bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na odstupné. Riaditeľ školy informoval poslancov, že 
27.7.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúcej školskej jedálne. Od 1.8.2017 túto 
funkciu bude vykonávať Agáta Mišenková s úväzkom na 60 %. Ako zástupkyňa v základnej škole bude 
pracovať  PaedDr. Jana Hovančíková a pre MŠ to bude Irena Slaminková. Do budúcnosti je potrebné 
riešiť prenájmy priestorov telocvične, jedálne a pod.

Návrh na uznesenie 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) Informáciu nového riaditeľa ZŠ s MŠ  RNDr. Pavla Haboráka o stave ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,   
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

  K     bodu 6 
      Rekonštrukcia kuchyne v     ZŠ s     MŠ Šarišské Dravce – informácia

      Starosta obce informoval o prácach vykonávaných v rámci rekonštrukcie kuchyne v školskej 
jedálni. Ukončujú sa elektroinštalačné práce, kúrenárske práce a stavebné práce.  Od 1.8.2017 
nastupujú do práce kuchárky ŠJ. Spolu s pracovníčkami na projekt  budú upratovať  priestory 
kuchyne. Náklady prekročili očakávania, bolo preinvestovaných cca 14 tis €. Bude ešte prizvaná 
pani Kandráčová, ktorá novej vedúcej  ŠJ odovzdá inventár kuchyne.  Časom obec pristúpi 
k nákupu konvektomatu. Nateraz sa riešia akútnejšie veci. Okrem kuchyne boli zrekonštruované 
ďalšie dve miestnosti pre materskú školu, ktoré síce už boli využívané, ale neboli upravené pre 
potreby detí materskej školy. Starosta konštatoval, že novozvolený riaditeľ ZŠ s MŠ bude 
častejšie prizývaný na zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby oboznamoval poslancov, ako sa 
mu darí presadzovať zmeny v organizácii školy. 

      Návrh na uznesenie

     Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:
a) Informáciu starostu obce o rekonštrukcii kuchyne v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce  

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,   
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 7
Informácia o využívaní obecného pozemku  okolo Music baru

Starosta k tomu bodu uviedol, že obecné zastupiteľstvo situáciu s využívaním pozemku pozná, zaoberalo
sa ňou už na viacerých zasadnutiach. COOP  Jednota SD Prešov ako prenajímateľ budovy baru je 
spokojná, nájom jej p. Hric platí. Obci uhrádza COOP  Jednota SD nájom za pozemok pod budovou. 
Obec plánuje priľahlý pozemok k budove využívať a zamedziť, aby ho na svoje účely bez platenia 
nájmu užíval p. Hric. Starosta navrhuje pozemok oplotiť, ponechať 1 m na prístup podľa nákresu. (tvorí 
prílohu zápisnice).  Ak by sa priestor narušoval, riešila by to komisia pre verejný poriadok v obci. Spor 
sa ťahá už dlho. Na bránu k pozemku sa vyvesí oznam, že je tam zákaz vstupu. Obec najprv písomne 
oboznámi COOP Jednotu SD Prešov a aj p. Hrica, že pozemok oplotíme. Starosta konkretizoval, že obec
nesmie zamedziť prístup k budove a tým obmedziť podnikanie. Súčasne bude COOP Jednote Prešov 
navýšený nájom za pozemok  č. KNC 537/1  na 3,- €/ m2 z dôvodu, že ignoruje povinnosť platiť nájom 
u nájomcu p. Hrica.  

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 



pozemky parcela KNC č. 537/1  KNC č. 537/2 sú vo vlastníctve obce Šarišské Dravce, pričom na 
pozemku KNC č. 537/1 je druh stavby – budova obchodu a služieb s popisom stavby Predajňa 
potravín a espressa vo vlastníctve COOP Jednota, SD Prešov
súhlasí   s využívaním parcely 537/2 pre potreby obce Šarišské Dravce
 súhlasí  s oplotením pozemku a prístupom k budove na parcele KNC 537/1 z parcely KNC č. 542    
v šírke 1,5 m 
súhlasí  so zvýšením nájmu za pozemok parcela KNC č. 537/2 pre COOP Jednota Prešov na 3,- 
€/m2 na 1 rok od 1.11.2017.

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,   
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-

      Zdržali sa hlasovania: ––––-

     K     bodu 8
     Rôzne 

      Obec obdržala mailovú poštu od p. Romana Hurajta, predsedu DHZ v Šarišských Dravciach. 
DHZ bola poskytnutá dotácia vo výške 1 400,- € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na rok 
2017. Predseda DHZ žiada vymedziť priestor pre hasičov ako sklad na ich náradie a materiál. 
V maili bol uvedený link, kde je možné požiadať o dotáciu na budovanie hasičskej zbrojnice. 
Starosta k tomu uviedol, že v minulých rokoch bolo možné dostať hasičské auto, o ktoré obec 
požiadala, ale ako starosta uviedol, tieto autá boli obciam dané do nájmu, museli mať vyhrievané
garáže, obec bola povinná zabezpečovať ich  technické prehliadky a starať sa o jeho údržbu. 
Zistilo sa, že by to obci prinieslo viac nákladov ako si môžeme dovoliť a hlavne k tomuto autu 
musela byť zabezpečená zodpovedná osoba. V diskusii poslanci navrhli umožniť činnosť DHZ 
v obci a zabezpečiť im priestor na skladovanie. Starosta k tomu uviedol, že obec chystala pre 
hasičské auto garáž, v podstate tento sklad by mohol byť v týchto priestoroch. P. Janošková 
navrhla ako priestor pre hasičov využívať kotolňu v ZŠ s MŠ ak sa nevyužíva inak. Starosta 
súčasne informoval, že p. Hurajt doručil obci kópiu objednávky na materiál z dotácie na rok 
2017.  Predsedovi DHZ bude zaslané písomne, aby zabezpečil zodpovednú osobu za materiál 
DHZ, aby informovala aké činnosti plánuje v blízkej budúcnosti organizovať, komunikovať so 
starostom osobne. 

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre 
Dobrovoľný hasičský zbor na rok 2017 vo výške 1400,- € na materiál pre DHZ. Požaduje 
určenie zodpovednej osoby za materiál DHZ a informáciu o činnostiach DHZ, ktoré plánuje 
realizovať a organizovať.

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,   
Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-

      Zdržali sa hlasovania: ––––-

Návrhy poslancov OcZ

- p. Janošková – kontajner pri cintoríne je vyvezený, ale nie je udržiavaný poriadok v jeho 
okolí

- p. Berdis – navrhuje umiestniť ku kontajneru na cintoríne fotopascu, nakoľko sa tam 
sústreďuje odpad, ktorý nie je z cintorína

- kontrolórka obce – odstrániť tabuľu o predaji pozemkov v lokalite MŠ, nakoľko je 
neaktuálna

- p. Berdis – zodpovednosť za vyčistenie rúry  popod cestu pri bytovke č. 210, nakoľko 



uvedený bytový dom už bol dvakrát vytopený 
Kontrolórka k tomu uviedla, že v tejto veci je potrebné dať avízo Slovenskej správe ciest 
o situácii, sťažnosti od občanov majú väčšiu váhu ako od obce, obec sa môže pripojiť 
a podporiť snahu

- p-. Hovančíková – podobný problém je aj pod Kertou, voda si vytvorila rigol a ten 
preteká cez pozemok rod. Domu č. 73

- Ing.  Blaščák – je potrebné vykosiť potok, je veľmi zarastený
Starosta k tomu uviedol, že túto skutočnosť eviduje, avšak pracovníci obce riešili iné 
záležitosti. Navrhol, aby v jarných mesiacoch, keď je vegetácia ešte slabá sa vykosil 
potok. 

K     bodu 9  
      Záver

                  Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

                Zapísala: M. Šašalová

Ing. Jozef Bujňák
                                                                                                             Starosta obce     v.r. 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Polomský v.r.
                                       Mária Janošková v.r.



   

                                   


