Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šarišské Dravce zo dňa 23. októbra 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia: 1. Úvod
2. Príprava návrhu VZN o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
3. Príprava úpravy prílohy č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej
služby, spôsob určenia úhrad a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom
stacionári v obci Šarišské Dravce
4. Rôzne (realizácia inžinierskych sietí k IBV, výstavba nájomného bytového
domu, prejednanie žiadostí o kúpu obecného pozemku)
5. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce o činnosti školy v školskom
roku 2017/2018
6. Diskusia
7. 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. Za overovateľov
zápisnice navrhol Mgr. Pavla Polomského a Ing. Antona Blaščáka, do návrhovej komisie
navrhol Máriu Janoškovú a Miroslava Šveca.
K bodu 2
Príprava návrhu VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Starosta obce informoval, že VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce z 10.11.2014 je v platnosti. Nová vedúca školskej
jedálne zistila, že schválená dotácia na vydané jedlo v 1. Pásme pre stravníkov základnej školy od 6 do
11 rokov na jedného žiaka vo výške 0,87 € nie je postačujúce. Správna výška má byť 0,88 €/obed
v uvedenom pásme. Výška ceny obeda pre dôchodcov obce je schválená na 1,85 €. Cudzí stravníci
uhrádzajú 2,40 €/obed. Starosta navrhol pre klientov Denného stacionára stanoviť a zosúladiť výšku
stravného na 2,40 €/m obed.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu na poskytnutie stravy na
vydané jedlo v 1. pásme pre stravníkov základnej školy od 6 do 11 rokov vo výške 0,88 €.
schvaľuje celkovú výšku stravného pre iných stravníkov – klientov denného stacionára vo výške
2,40 €/obed
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

K bodu 3

Príprava úpravy prílohy č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia
úhrad a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
Starosta informoval poslancov s návrhom navýšiť klientom denného stacionára výšku úhrady
za obedy z doterajšieho 1,- € na 1,50 €/obed. Klienti sú s týmto návrhom oboznámení. Starosta
podal informáciu o rekonštrukcii priestorov v kaštieli na priestory denného stacionára. Je
potrebné doplniť sociálne zariadenia, ak obec plánuje navýšiť počet klientov DS. Sú to ďalšie
investície, aj preto je predkladaný tento návrh na navýšenie poplatku za obed. Cena 1.- €/obed
bola štartovacia, nakoľko sa nevedelo či bude poskytnutá dotácia, či bude obsadenosť DS
klientmi. Cena 1,50 €/obed bude v prípade schválenia platná od 1.1.2018. Poslanci sa k tomuto
návrhu vyjadrili a súhlasili s navýšením.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku úhrady opatrovaného stravovanie – obed v Dennom
stacionári v obci Šarišské Dravce vo výške 1,5 €/deň od 1.1.2018.
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

K bodu 4
Rôzne (realizácia inžinierskych sietí k IBV, výstavba nájomného bytového domu, prejednanie
žiadostí o kúpu obecného pozemku)

Realizácia sietí k IBV
Starosta informoval, že inžinierske siete k IBV sú zrealizované. Rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 15 tis € neprekročíme. Hotové sú aj prípojky(el. energia, voda, kanál,
plyn). Výkopové práce boli realizované za cca 4 tis €. Plynové prípojky sú realizované za cca 7
tis € za celé dielo. SPP a.s. požiada o kolaudáciu sietí, geodetické zameranie je zrealizované.
Výstavba nájomného bytového domu
Starosta informoval, že je podaná žiadosť o kolaudáciu budovy nájomného bytového domu,
kolaudačné rozhodnutie na spevnené plochy je vydané. 25.10.2017 je stanovený termín
kolaudácie, bude vykonaná posviacka bytovky a následne dodávateľ stavby p. Mizerák konateľ
spoločnosti STAV-MAJO s.r.o. Lipany usporiada posedenie pre dodávateľov stavby a pozvaných
hostí v kaštieli. V bytovke sa vykonávajú dokončovacie práce na podlahách, vykonávajú sa
terénne úpravy a dokončuje sa parkovisko. Následne celý proces prevodu majetku – bytovky do
vlastníctva obce bude realizovaný počas obdobia cca troch mesiacov. Vykurovanie bytov
zabezpečí dodávateľ do ich odovzdania nájomníkom. Starosta predniesol návrh na realizáciu
ďalšej bytovky v susedstve novovybudovaného nájomného bytového domu. Ako znevýhodnený
okres máme vhodné podmienky na získanie financovania výstavby nového objektu. Inžinierske
siete sú hotové, a aj spevnené plochy. Tento návrh dal na zváženie poslancom. Občania obce budú
oboznámení so skutočnosťou, že sú v obci voľné obecné byty na prenájom.

Žiadosti na predaj pozemku
Obecnému úradu boli doručené dve žiadosti o kúpu obecného pozemku parcela KNC č. 256/1 od
Dominika Kožára s manželkou Šar. Dravce 258 a Júliusa Sekeráka s manželkou Šar. Dravce 30.
Jedná sa o pozemok za bytovým domom č. 29. Žiadateľ p. Kožár mal záujem o výmeru pozemku
cca 600-700 m2 a žiadateľ p. Sekerák o výmeru cca 900m2. Starosta navrhol, že ak predávať
uvedený pozemok tak vo výmere 900 m2. Kontrolórka obce k tomu namietala, či je nutné
uvedený pozemok predávať. Rod . Sekeráková obci pred časom robila veľké prieky keď
nesúhlasila s výstavbou ďalšej bytovky. Obec momentálne nie je ani finančne nútená obecný
pozemok predávať. Iba nedávno boli k dispozícii pozemky v bývalej MŠ a bol malý záujem.
Následne poslanci v rámci diskusie vyjadrili svoje názory a nesúhlasili s predajom uvedeného
pozemku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo momentálne nesúhlasí s predajom pozemku parcela KNC č. 256/1 v KÚ
Šarišské Dravce
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017 z 23.10.2017
Informáciu k úprave rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2017 predniesla p. Šašalová,
účtovníčka obce. Predmetom RO sú dotácie na projekty z ÚPSVaR, a ich čerpanie a taktiež dotácia
z Ministerstva kultúry SR na projektovú dokumentáciu na obnovu lesoparku Kerta. Návrh
rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017z 23.10.2017
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ ku kontrole v ZŠ s MŠ vykonanej kontrolórkou obce

Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval, že správu o vykonanej kontrole odprezentuje kontrolórka obce.
Vyjadril sa, že v rámci vyučovacieho procesu boli vykonané zmeny. Na poradách s učiteľmi
predostrel svoje predstavy o zmenách a postupne sa realizujú. Kontroly a hospitácie má riaditeľ
naplánované od novembra 2017. Na nich sa ukáže pripravenosť a kvalita pedagógov.
Kontrolórka obce informovala poslancov s výsledkami z kontroly, ktorú v ZŠ s MŠ vykonala, táto
správa bola poslancom zaslaná elektronicky. Správa v celku hovorí o skutočnosti, že škola bola
zle vedená, neboli nastavené jasné pravidlá. Je na škodu, že zodpovední ľudia za zistené
nedostatky už v škole nepracujú, aby sa mohli aspoň vyjadriť. V správe nie sú v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov uvedené konkrétne mená. V rámci hospodárenia školy mzdy tvoria
podstatnú časť mesačného normatívu cca 30 tis €, čo je veľa, na tovary a služby ostáva minimum.
Je potrebné aj naďalej vzhľadom na znižujúci sa stav žiakov zefektívňovať stav pedagogických
pracovníkov školy. ZŠ s MŠ doručila obci žiadosť o navýšenie dotácie na originálne kompetencie

do konca roka 2017 z dôvodu navýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 1.9.2017. Od septembra do decembra bude dotácia navýšená o 2500 €.
Súčasne kapitálové výdavky na rekonštrukciu kuchyne v ŠJ boli vyčíslené na 11 500 € a tým aj
kapitálový rozpočet na výdavky školy bude upravený na túto sumu.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie bežného rozpočtu na originálne kompetencie pre ZŠ
s MŠ na obdobie september až december 2017 o sumu 2500,- € a kapitálové výdavky pre ZŠ s MŠ
v rámci originálnych kompetencií na sumu 11500,- €
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ vykonanú
kontrolórkou obce a berie na vedomie Správu riaditeľa ZŠ s MŠ o činnosti školy v školskom roku
2017/2018
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková, Mária Janošková,
Miroslav Švec, Peter Berdis, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: ––Zdržali sa hlasovania: ––––-

Mgr. Marko Angelovič, ,

K bodu 5
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Polomský v.r.
Ing. Anton Blaščák v.r.

