
                             Zápisnica 

           z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 25. septembra 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

2.  Projekt „Vybavenie odborných učební v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce -návrh 
na úpravu uznesenia 
3. Projekt „Rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“ –  
návrh na uznesenie 
4. Diskusia

                                         4. Záver

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Poslanci schválili aj program, ktorým sa zasadnutie riadilo.

K bodu 2 

Projekt „Vybavenie odborných učební v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce -návrh na úpravu uznesenia 

Starosta obce informoval poslancov s návrhom úpravy uznesenia na projekt „Vybavenie 
odborných učební  ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“, ktoré bolo schválené dňa 6. mája 2017 
uznesením č. 041/2017. Zo strany kontrolného úradu Prešovského samosprávneho kraja boli 
zaslané obci požiadavky na doplnenie daného projektového zámeru. Okrem iných technických 
záležitostí, ktoré rieši spracovateľ žiadosti je potrebná aj úprava znenia uznesenia.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo mení a dopĺňa uznesenie č. 041/2017 zo dňa 6. mája 2017 v pôvodnom 
znení

a) berie na vedomie informáciu o podaní projektového zámeru „Vybavenie odborných učební –
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“ v celkovej predpokladanej výške výdavkov 179 967,30€,

b) schvaľuje podanie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Vybavenie odborných učební – ŽS  s
MŠ Šarišské Dravce“ kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie odborných
učební rôzneho druhu v základne škole, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a  platným  programom  rozvoja  obce.  Celkové  oprávnené výdavky  projektu  sú  179  967,30€  a
požadovaná výška NFP je 170 968,94€,
c) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 998,36€, čo je rozdiel celkových výdavkov a požadovanej NFP z vlastných zdrojov.
 
na znenie 
O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o
a) schvaľuje  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Vybavenie odborných učební – ZŠ



s MŠ Šarišské Dravce realizovaný v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-12", ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
b) schvaľuje  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 8 998,36 Eur rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutného NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
d) schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková,  Mária Janošková,    Mgr. Marko Angelovič, Mgr. 
Pavol Polomský, Miroslav Švec

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

K     bodu 3 

Projekt „Rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“ –  návrh na uznesenie

Starosta obce informoval poslancov s projektom na rekonštrukciu  podlahy telocvične v ZŠ s MŠ 
Šarišské Dravce. Je potrebné zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov ako 
spolufinancovanie projektu, ktorého zámer sa dokončuje a bude predkladať. Spolufinancovanie 
predstavuje 10% z celkových nákladov, čo v tomto prípade predstavuje   6 988.-  €

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
a/ predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby , rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017 na Ministerstvo školstva SR
Názov projektu: Rekonštrukcia podlahy v telocvični  v Základnej škole s materskou školou Šarišské
Dravce
b/ spolufinancovanie vo výške 10  % celkového rozpočtu projektu a  to výške   6 988.-  EUR. 

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková,  Mária Janošková,    Mgr. Marko Angelovič, 
Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec
Proti hlasovali: ––-

       Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 4

 Diskusia

Starosta obce  informoval poslancov s nepríjemnou situáciu na sociálnych sieťach, kde boli 
zverejňované nepríjemné komentáre na adresu Futbalového klubu, starostu obce i samotnej obce. 
Oboznámil poslancov s tým, že celú kauzu už odovzdal obecnému právnikovi. Poslancov 
oboznámil s hospodárením Futbalového klubu s finančnými prostriedkami v r. 2016, ktoré boli 
sponzorsky prijaté od p. Andreja Knuta, ktoré boli získané z diskoték. V roku 2017 bola v FK 
vykonaná daňová kontrola, ktorá bola zameraná na príjem z diskoték v r. 2016. Následne mal 



daňovú kontrolu p. Andrej Knut na bufet na ihrisku a v súčasnosti má kontrolu aj na firme. P. Knut 
už nemá záujem robiť diskotéky pre FK a ani bufet na ihrisku. Starosta ho požiadal, aby ešte 
jesennú časť bufet prevádzkoval a cez zimné obdobie sa bude situácia riešiť. P. Janošková navrhla 
ponúknuť prevádzkovanie bufetu verejnosti, požiadať o zapojenie sa do činnosti FK.  Starosta 
poznamenal, že zdroje financovania sú najväčší problém činnosti FK. Za jarnú časť nemali 
futbalisti vyplatené náklady, aj z tohto dôvodu 5 futbalisti odišli. Aj p. Knut aj p. Janošková  navrhli
oboznámiť s touto situáciou hráčov FK, aby poznali situáciu a vyjadrili sa k organizácii aj 
k financovaniu. Bol daný návrh na organizáciu diskotéky obcou pre potreby FK. P. Hovančíková 
navrhla osloviť podnikateľov. Starosta potvrdil, že podnikatelia boli oslovovaní, je problém získať 
cenu do tomboly.

K činnosti Denného stacionára  starosta poznamenal, že bude potrebné prehodnotiť cenu obedov 
a zapracovať to do VZN, aby účasť klientov v stacionári nebola len o podaní obedov.  

K     bodu 5

Záver 
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
                                    starosta obce v.r.
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

   



                                   


