
         Zápisnica 

           zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 21.12.2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod

2.  Hodnotiaca správa starostu obce o činnosti obce za rok 2017
3.  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. Za overovateľov
navrhol Miroslava Šveca a Mgr. Pavla Polomského, Do návrhovej komisie navrhol Ing. Antona
Blaščáka a Petra Berdisa.

K bodu 2 

      Hodnotiaca správa starostu obce o činnosti obce za rok 2017

Starosta obce v tomto bode programu zhodnotil rok 2017 z pohľadu vedenia obce. V januári 2017 bola 
začatá prevádzka Denného stacionára. Jej činnosť zhodnotil ako veľmi prospešnú pre svojich klientov. 
Bola skolaudovaná budova  bytového domu s 11 bj., ktorú dodávateľským spôsobom realizovala firma 
STAV-MAJO s.r.o. Lipany. Proces kúpy a prevod do vlastníctva obce sa predpokladá do mesiaca marec 
2018.  Nastala zmena na pozícii riaditeľa ZŠ s MŠ  Šarišské Dravce. Nový riaditeľ sa venuje zmenám vo
vedení školy. Boli predané všetky pozemky v areáli IBV škôlka, je zrealizovaná všetka  infraštruktúra. 
Obec investovala do rekonštrukcie kuchyne v ZŠ, taktiež boli zrekonštruované ďalšie dve miestnosti pre 
potreby materskej školy. Obec podala žiadosť o finančné prostriedky na zateplenie obecného úradu, 
v roku 2018 bude  zrejmé ako uspela. Poznamenal, že sú vypísané výzvy na finančné  prostriedky na 
zberné dvory a kompostoviská. Starosta v krátkosti zhodnotil a činnosť obecného klubu FK Šarišské 
Dravce.  Činnosť FK je na dobrej až priemernej úrovni. Finančné prostriedky pre FK v rámci 
sponzorstva sa získavajú ťažko. Starosta by privítal iniciatívu od poslancov alebo občanov obce, ktorí by
chceli pracovať vo výbore FK.  
Mgr. Polomský poukázal na skutočnosť a na fungovanie Denného stacionára.  Bol konfrontovaný 
klientmi tohto zariadenia v zmysle zmien , ktoré v tomto zariadení nastanú v súvislosti so zmenou 
financovania denného stacionára. Informovanosť klientov vedením bola spôsobom, ktorým boli klienti 
„vystrašení“  a to tým, že sa bude šetriť  vo všetkých sférach činnosti DS. Poukázali na nedostatočné 
vykurovanie priestorov. Starosta k tomu uviedol, že v rámci zmeny zákona o sociálnych službách bude 
naozaj potrebné zo strany obce dofinancovávať činnosť DS, znižovať náklady. Poukázal na skutočnosť, 
že vedúca DS odviedla kus ťažkej a dobrej práce. Možno informácie o ďalšej činnosti DS tlmočila 
klientom nevhodným spôsobom, ale za jej prácou si stojí. Kontrolórka obce k tomu uviedla, že obec 
v rámci podielových daní prijíma finančné prostriedky od štátu na starostlivosť o starších  občanov, 
poskytuje im opatrovateľskú službu a v Dennom stacionári sociálnu službu. Má na to určité finančné 
prostriedky a musí s nimi hospodáriť. Samozrejme nesmie to byť na úkor klientov.

K     bodu 3  
Diskusia



Starosta obce informoval poslancov s pretrvávajúcim sporom obce s majiteľom prevádzky MUSIC PUB
s.r.o. Šar. Dravce 228 p. Jozefom Hricom. Na niekoľkých zasadnutiach sa touto problematikou 
zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Na základe uznesenia zastupiteľstva bola uzamknutá hlavná brána, 
sprístupnený vchod do objektu z inej komunikácie. Stále dochádza v tejto prevádzke k porušovaniu 
otváracích hodín. Situáciu monitoruje obec a aj OO PZ v Lipanoch.  Rodina Kalinová zaslala Štátnej 
obchodnej inšpekcii podnet na nedodržiavanie otváracích hodín, ktorý bol obci odstúpený na riešenie. 
Majiteľ sa kryje oznamom, že po 22.00 hod je tam uzavretá spoločnosť, avšak aj na takúto akciu musí 
byť povolenie obce, ktoré však nemá. Vec obec postúpila aj právnikovi obce, obec podala podanie na 
súd v tejto veci. Avšak pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť 18.12.2017 bolo na podnet p. Hrica 
odročené.  Právnik obce spracoval návrh VZN o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom 
a prevádzkovom čase na území obce Šarišské Dravce. Tento návrh obec zverejní na pripomienkovanie 
na stránke obce a následne sa ním bude zaoberať obecné zastupiteľstvo. Upravuje sa ním okrem iného 
otváracia doba v dňoch piatok a sobota do 24.00 hod. v pohostinských zariadeniach, baroch, 
reštauráciách a pod. 
Mgr. Polomský k otváracej dobe v prevádzke a sťažnostiam rodiny Kalinovej uviedol, že Kalinovi si 
budovali dom v dobe, keď už prevádzka baru existovala. Mladí z obce, ktorí si chcú v bare posedieť sú 
nespokojní, že na  úkor  sporu sú z baru vyháňaní. P. Pavel, otec p. Kalinovej uvedený pozemok kupoval
od obce na výstavbu priemyselnej haly na podnikanie. To, že  tam bol budovaný rodinný dom  
a následky si mala rod. Kalinová zvážiť pred budovaním. Starosta obce informoval, že p. Pavel zmenil 
zámer výstavby preto, že v areáli býv. poľnohospodárskeho družstva kúpil halu a tam podnikal. Nič to 
však nemení na skutočnosti, že rodina Kalinová sa oprávnene sťažuje na nedodržiavanie otváracích 
hodín v prevádzke, čo ich veľmi obmedzuje. Kontrolórka k tomu uviedla, že bolo dobré rozhodnutie   
zazmluvniť obecného právnika, ktorý je v tejto veci nápomocný obci.
Mgr. Angelovič pripomenul, že cca pred 5 rokmi upozornil, že na Veľký piatok bolo veľmi hlučno 
v prevádzke v bare nad  predajňou COOP Jednota č. 68. Záležitosť otváracích hodín by mala byť 
riešené plošne pre všetky prevádzky v obci. Poukázal na skutočnosť, že mladí z obce sa naozaj nemajú 
kde stretávať, pripravme priestory a možnosti na vznik Klubu mladých.

Starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že plynové zariadenie a rozvody plynu k IBV 
škôlka sú majetkom obce. SPP a.s. tieto zariadenia požaduje iba do nájmu.  Bude spracovaný návrh 
nájomnej zmluvy. Je však potrebné samotný prenájom zariadenia schváliť a prijať uznesenie. 
Kontrolórka obce k tomu uviedla, že je potrebné poznať podmienky  nájmu, aby obci nevznikli 
navýšené náklady plynúce z vlastníctva a to revízie, čo v prípade poruchy   a pod.  ako príjem zo 
samotného nájmu.  M. Švec taktiež požiadal najprv o informáciu aké náklady obci z toho budú plynúť 
a následne sa zaoberať samotným schvaľovaním nájmu.

Starosta informoval poslancov s akciami obce vo vianočnom období:
- 26.12.2017 – štefanský volejbalový turnaj organizuje Mgr. Tomáš Švec v spolupráci s vedením ZŠ s

MŠ
- 30.10.2017 -12. Obecný ples. Zatiaľ je málo predaných lístkov, poväčšine sa predajú tesne pred 

plesom
- Uvítanie Nového roka – obec pripraví varené víno a chlebíčky, stretnutie pri kostole
- Stolnotenisový turnaj

Kontrolórka obce poznamenala, že sa blíži koniec volebného obdobia, je čas uvažovať o odmene 
starostovi  obce a poslancom.  Starostovi obce zákon neumožňuje  schváliť odmenu jednorázovo. 
Navrhla poslancom uvažovať o odmene starostovi prípadne aj poslancom. Starosta k tomu 
poznamenal, že rok 2017 po dlhom čase ukončujeme s lepším stavom v hospodárení obce, úvery sa 
splácajú pravidelne. Navrhol odmenu poslancom vo výške 210.- €, kontrolórke 280,-€, 
pracovníčkam obce po 490,- €. RNDr . Haborákovi ako bývalému poslancovi a p. Hovančíkovej 
ako novej poslankyni bude odmena priznaná pomerne k dĺžke  činnosti.  Kontrolórka navrhla zvážiť
aj vyššiu sumu, aj iné obce takto oceňujú poslancov.  Na zváženie dala aj odmenu starostovi obce. 
Ten sa však navýšenia vzdal. Uvíta skôr morálne ocenenie od občanov obce.  K polroku 2018 bude 
potrebné odmeny znova prehodnotiť. 



             

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške  210.- 
€/poslanec, odmenu pracovníčkam obecného úradu po 490,- €/pracovníčka,  odmenu kontrolórke 
obce vo výške 210,- € a pre bývalého poslanca RNDr. Pavla Haboráka a Katarínu Hovančíkovú 
bude odmena priznaná pomerne k dĺžke činnosti v OcZ. 
    

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

K     bodu 4
   Záver 
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Švec v.r.
Mgr. Pavol Polomský v.r.


