
         Zápisnica 

           zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 14.5.2018

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod

2.  Kontrola uznesení
3. Projekt „Obnova obecného úradu Šarišské Dravce“ – návrh na prijatie 
uznesenia na schválenie spolufinancovania obce 
4. Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – návrh na 
spolufinancovanie projektu
5. Projekt „Zberný dvor Šarišské Dravce“ – návrh na spolufinancovanie 
projektu
6. Návrh Dodatku č. 4 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob 
určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu
7. Príprava komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské Dravce
8. Žiadosti a návrh Zámeru č. 19 na predaj majetku obce
9. Cesta na cintorín  - návrhy na riešenie rekonštrukcie miestnej komunikácie 
– pozvaný p. Karol Gernát Šarišské Dravce č. 124
10. Havarijný stav vykurovania v ZŠ s MŠ – informácia o podaní žiadosti na 
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
11. 5. Šarišskodravecké kultúrne slávnosti – príprava podujatia
12. Rôzne a diskusia
13. 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 starosta určil Katarínu Hovančíkovú a Pavla Diju. Do návrhovej komisie boli zvolení 
Mgr. Pavol Polomský a Mgr. Marko Angelovič. Starosta obce navrhol, aby sa najprv prejednávali 
bod č. 9 programu zasadnutia,  bod č. 6 programu zasadnutia a bodu č. 7 programu zasadnutia, 
vzhľadom na prítomnosť p. Karola Gernáta a Mgr. Haborákovej, vedúcej Denného stacionára.

K bodu 2 

  V tomto bode programu starosta obce informoval s plnením uznesení z 8.3.2018 a 26.3.2018.
      

K     bodu 9
Cesta na cintorín  - návrhy na riešenie rekonštrukcie miestnej komunikácie – pozvaný p. Karol 
Gernát Šarišské Dravce č. 124

V tomto bode programu starosta obce informoval, že asi pred dvoma rokmi bola na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva prejednávaná záležitosť miestnej komunikácie k cintorínu za účasti p. Jána 
Gernáta a p. Karola Gernáta. Keďže p. Ján Gernát nebol prístupný k žiadnej dohode ako upraviť 
miestnu komunikáciu k cintorínu, všetky snahy zlyhali. Keďže p. Ján Gernát zomrel, starosta 



požiadal p. Karola Gernáta, aby sa vyjadril k oprave cesty. P. Karol Gernát trvá na svojom návrhu 
spred dvoch rokov, avšak vyjadril nespokojnosť, že sa bez jeho vedomia vykonalo nejaké 
zameranie. Mal byť k nemu prizvaný. Starosta k tomu uviedol, že obec vykonala zameranie 
z dôvodu spracovania cenovej ponuky na asfaltovanie tejto miestnej komunikácie. Starosta navrhol,
aby nedošlo k spochybňovaniu merania, aby p. Karol Gernát prizval svojho geodeta, aby on 
zameral miestnu komunikáciu podľa listu vlastníctva, aby zameranie nikto nespochybňoval. Obec 
náklady na geodetické zameranie uhradí. Obec však požaduje, aby informoval o dátume zamerania. 
Taktiež ku zameraniu budú prizvaní dedičia po Jánovi Gernátovi, aby boli prítomné všetky strany. 
Kontaktovať ich bude p. Karol Gernát. Starosta po odchode p. Gernáta oboznámil poslancov so 
s návrhom ako realizovať opravu  miestnej komunikácie. Predložil spracovaný predbežný rozpočet, 
ktorý zahŕňal aj rekonštrukciu kanálu – priekopy na dažďovú vodu. Tento rozpočet tvorí prílohu 
tejto zápisnice. Boli by uložené kanalizačné rúry, ktoré by sa zasypali a aj táto časť by bola pokrytá 
asfaltom. Mgr. Polomský navrhol, aby obec p. Karola Gernáta v tejto veci súrila, aby sa miestna 
komunikácia opravila.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. Karola Gernáta Šarišské Dravce 124 o tom, 
že súhlasí s vytýčením novej hranice miestnej komunikácie, ktorá je prístupovou cestou k cintorínu, 
ktorej podielovými spoluvlastníkmi je obec a rodina Gernátová.

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

  

K     bodu 6

Návrh Dodatku č. 4 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad 
za sociálnu službu

Návrh Dodatku č. 4  bol zverejnený na internetovej stránke obce. Mgr. Haboráková informovala 
poslancov so skutočnosťou, že od 1.4.2018 došlo k zníženiu počtu klientov v Dennom stacionári z 
25  na 18 klientov. Predložila dôvodovú správu k návrhu na zvýšenie poplatku na 2,80 €/klient/deň. 
Je predpoklad, že výdavky na Denný stacionár budú vyššie mesačne o cca 950 €.  Po zvýšení 
poplatku o 0,80 €/deň sa ušetrí cca 300,- € mesačne. 
V diskusii k tomuto návrhu Dodatku požiadali  poslanec p. Berdis  a aj Mgr. Polomský 
o informáciu, či sú klienti DS s týmto návrhom oboznámení a ako ho prijali. Vedúca DS 
informovala, že klienti, ktorí sociálnu službu potrebujú, sú ochotní si za ňu aj priplatiť. Mgr. 
Angelovič navrhol vzhľadom na skutočnosť, že klientmi DS sú aj občania mimo našej obce, osloviť
a písomne požiadať samosprávy týchto obcí,   aby za svojich občanov prispievali na chod tohto 
zariadenia a to reálne chýbajúcu sumu.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce požiadať zainteresované obce, ktorých občania 
sú klientmi Denného stacionára v Šarišských Dravciach, aby sa podieľali na financovaní 
ekonomicky oprávnených nákladov zariadenia. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k  VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia 
úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu s platnosťou od 1.6.2018



Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 7
Príprava komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské Dravce

Mgr. Haboráková informovala poslancov, že obec spracováva návrh Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Šarišské Dravce. Pôvodný schválený Komunitný plán schválený je neplatný.  Je nutné 
schváliť nový aktualizovaný komunitný plán. Predložila poslancom priority rozvoja sociálnych 
služieb, ktoré sú navrhované a budú zapracované do tohto dokumentu. Požiadala o vyjadrenie 
poslancov, prípadne o ich podnety a názory, ktoré by bolo vhodné zapracovať. Priority tvoria 
prílohu tejto zápisnice. 

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Priority rozvoja sociálnych služieb v rámci Komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Šarišské Dravce. 

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 3
Projekt „Obnova obecného úradu Šarišské Dravce“ – návrh na prijatie uznesenia na schválenie 
spolufinancovania obce

Starosta obce oboznámil poslancov, že obec bola úspešná v rámci projektu obnovy obecného úradu 
a budú jej poskytnuté finančné prostriedky vo výške cca 550 tis € na tento projekt. 
Spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov obce je vo výške cca 28 925,75 tis € . V rámci 
tohto projektu budú riešené činnosti ako výmena elektroinštalácie, výmena okien, dverí, zníženie 
stropu v sále OcÚ a iné. Hlavnou zásadou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy. Na 
spoluúčasť obec vlastnými prostriedkami nedisponuje v takom objeme, bude potrebné riešiť 
spolufinancovanie.  

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Šarišské Dravce – obnova obecného 
úradu“ vo výške 28 925,75 €

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 4

 Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – návrh na spolufinancovanie projektu



Starosta obce informoval, že obec požiadala o finančné prostriedky v rámci Výzvy z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične. V rámci projektu sa bude 
realizovať oprava podlahy, elektroinštalácia a drevený obklad. Celkový náklad je 75 tis €, 
spolufinancovanie predstavuje 13 %  z týchto nákladov a to 9755,54 €.

Návrh na uznesenie  

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  v  rámci  Výzvy  na
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 s názvom „Šarišské Dravce –
Rekonštrukcia telocvične  ZŠ“ .
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje  spolufinancovanie  projektu  vo  výške  min.  13 %  z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje výšku spolufinancovania 9 755,54 €.

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 5
Projekt „Zberný dvor Šarišské Dravce“ – návrh na spolufinancovanie projektu

Starosta obce informoval, že oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú cca 523 tis €. Zberný 
dvor by bol situovaný pred areálom býv. poľnohospodárskeho družstva medzi pozemkom so 
stolárskou dielňou p. Petra  Mišenčíka a pozemkom p. Jozefa Nendzu. Jedná sa o plochu cca 15 tis 
m2. V rámci projektu by sa realizovala zastrešená plocha, odvodňovací kanál, zakúpia sa 
kontajnery, traktor s prednou lyžicou, vybuduje sa sociálne zariadenie a malá kancelárska 
miestnosť. Spolufinancovanie obce pri tomto projekte predstavuje  5% t.j. 26 185,86 €. 

Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom 
„Zberný dvor v obci Šarišské Dravce“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32
a  zabezpečenie celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Šarišské Dravce vo výške min
5%, t.j. v sume 26 185,86 € z celkových oprávnených výdavkov 523 717,27 €.

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K bodu 8

Žiadosti a návrh Zámeru č. 19 na predaj majetku obce

Obec eviduje dve žiadosti o kúpu pozemku v obci na pozemok za obecnou bytovkou č. 29.



Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie dňa 15.1.2018 č. 006/2018, ktorým schválilo účel predaja
parcely 256/1 na výstavbu rodinného domu. Nakoľko parcelu 256/1 nebolo možné predať v celku,
geometrickým plánom sa z tejto parcely vyčlenila parcela 256/6 o výmere 719 m2 a táto bude
predmetom Zámeru č. 19 na prevod majetku obce. V zmysle uvedeného bol daný návrh na zrušenie
uznesenia  č.  006/2018  z  15.1.2018.  Zámer  bude  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce.
Vyhodnotenie cenových ponúk zaslaných obci v zmysle Zámeru č. 19 bude na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  ruší uznesenie č. 006/2018 z 15.1.2018   v znení:
obecné zastupiteľstvo schvaľuje účel predaja pozemku parcela č. 256/1 a to na výstavbu rodinného 
domu za cenu 16,90 €/m2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer č. 19 na prevod majetku obce 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje účel predaja pozemku parcela 256/6 o výmere 719 m2 vedený ako
záhrada na LV č. 327, KÚ Šarišské Dravce a to na výstavbu rodinného domu za cenu 16,90 €/m2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer č. 19 na prevod majetku obce 

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K bodu 10
Havarijný stav vykurovania v ZŠ s MŠ – informácia o podaní žiadosti  na Ministerstvo školstva,
vedy a výskumu SR
 
Starosta obce oboznámil poslancov s havarijnou situáciou vykurovania v ZŠ s MŠ. Na základe 
informácii, ktoré písomne adresoval riaditeľ ZŠ s MŠ obci  je ústredné vykurovanie  značne 
poškodené, počas vykurovacej sezóny už boli riešené opatrenia, aby bola prevádzka školy udržaná. 
Obec podala žiadosť o riešenie havarijnej situácie na Ministerstvo školstva  o financovanie výmeny 
ústredného vykurovania. Podľa informácii pracovníkov ministerstva je v štádiu spracovania nová 
metodika ku poskytovaniu dotácii, takže žiadosť zatiaľ iba evidujú.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom havarijného stavu
vykurovania v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a ohľadom podanej žiadosti na financovanie havarijného
stavu na Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR.

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K bodu 11
5. Šarišskodravecké kultúrne slávnosti – príprava podujatia



Starosta obce informoval poslancov s prípravou kultúrneho podujatia obce. Podujatie je plánované 
na 16.6.2018, začne sv. omšou v areáli kaštieľa. V programe sa predstavia folklórne súbory  z 
Prešova, Starej Ľubovne; skupina Bravo, country skupina z Prešova, Štefan Skrúcaný. Mgr. 
Polomský navrhol, aby sa vstupné na podujatie vyberalo nie až pod vstupnou bránou, ale v priestore
bližšie k hlavnej ceste. Bližšie inštrukcie a úlohy v súvislosti s prípravou a organizáciou podujatia 
budú predmetom najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta privíta podnety a názory
k organizácii podujatia.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave podujatia 5. 
šarišskodravecké kultúrne slávnosti, ktoré sa uskutoční 16.6.2018. 

 Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K bodu 12

Rôzne a diskusia

Žiadosť o výmenu bytu - - PaedDr. Mária Kocúreková, Šar. Dravce 58

Obci bola doručená žiadosť Ing. Daniela Kaščáka, ktorý požiadal v mene svojej dcéry p. 
Kocúrekovej o výmenu bytu č. 3 za byt č. 10 v bytovom dome č. 347. Poslanci vyjadrili názor, že 
žrebovanie bytov  prebehlo   podľa vopred schválených pravidiel, v rámci VZN o prideľovaní 
bytov. Ing. Kaščák bol informovaný  tak ako aj ostatní žiadatelia o byt,   o podmienkach v rámci 
žrebovania, o možnosti výmeny bytov v rámci vyžrebovaných bytov priamo po žrebovaní. Byt č. 10
nebol vyžrebovaný, nebol predmetom výmeny. Po diskusii k žiadosti o výmenu bytu  poslanci 
vyjadrili názor v hlasovaní a s výmenou bytu nesúhlasili. 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s výmenou bytu č. 3 za byt č. 10 v nájomnom bytovom dome č. 347
pre PaedDr. Máriu Kocúrekovú, Šarišské Dravce 58

 Za hlasovali:   Mgr. Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, 
Zdržal sa hlasovania: Mgr. Pavol Polomský

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v bočnej časti kaštieľa – Júlia Kocúrková, Brezovica 264

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov v budove pri 
kaštieli na prevádzku predajne  mäsa. Terajšie priestory sú v dezolátnom stave, nevyhovujú 
hygienickým normám na predaj uvedeného tovaru. Majú záujem o zachovanie prevádzky v obci, 
poskytovať služby občanom aj naďalej. Starosta vyjadril názor, že priestory kaštieľa nie sú vhodné 
na takýto charakter prevádzky, v priestoroch kaštieľa sú  potrebné ešte značné investície, na ktoré 
obec nemá finančné prostriedky. Po rekonštrukcii vzhľadom na jej rozsah by nájom zodpovedal 
investíciám, bol by vysoký na takúto prevádzku. Priestory priľahlej budovy kaštieľa aj vzhľadom k 



tomu, že sú tam 4 miestnosti spolu, by bolo vhodné prenajať vcelku. 

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom priestorov priľahlej budovy kaštieľa na prevádzku 
predajne mäsa pre žiadateľa p. Júliu Kocurkovú Brezovica 264 

 Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

Zabezpečenie financovania  investičných projektov obce 

Starosta obce informoval poslancov, že spolufinancovanie projektov, ktoré boli prejednávané nie je 
možné financovať z rozpočtu obce. Obec bude musieť tieto finančné projekty riešiť formou úveru
Starosta obce požiadal bankové inštitúcie VUB banku, Prima banku a Slovenskú sporiteľňu 
o spracovanie úverovej ponuky, z ktorej by bol  prefinancovaný terajší úver obce a nový úver vo 
výške 70 tis € na spolufinancovanie projektov obnovy obecného úradu, rekonštrukcia telocvične, 
zberný dvor a reparácia a modernizácia futbalového ihriska. Najvýhodnejšie podmienky ponúkla 
VUB banka . Terajší úver, ktorý obec spláca Prima banke Slovensko a.s. navrhuje splatiť do 
decembra 2018. Následne začne obec splácať nový úver. 
Po diskusii k tomuto návrhu financovania spoluúčastí obce dal starosta o návrhu na uznesenie 
hlasovať.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje refinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s.k 30.6.2018 vo 
výške 200 tis €
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce jednať o ďalších podmienkach poskytnutia úveru
z VUB banky a predložiť materiál na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Katarína Hovančíková, Mgr. Marko 
Angelovič, Mgr. Pavol Polomský
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

 Záver 
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

overovatelia zápisnice:               
Katarína Hovančíková v.r.
Pavol Dija   v.r.        


