ZÁPISNICA
zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. júna 2018 o 16 30 hod.

Miesto konania:
Prítomní:
Priebeh rokovania

zasadačka obecného úradu
viď. prezenčná listina

Bod č. 1: OTVORENIE ZASADNUTIA
Zápis z rokovania:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šar. Dravce otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef
Bujňák, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí - Dominika Kožára s manželkou Mgr. Tatianou
Kožárovou. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je šesť a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a navrhol doplniť do programu
bod č. 6 - Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí ku hranici pozemku parc. č. KNC
256/6, kat. územie Šar. Dravce. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Návrh na uznesenie č. 047/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šar. Dravce s nasledovnými zmenami:
doplniť do programu bod č. 6 - Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí ku hranici
pozemku parc. č. KNC 256/6, kat. územie Šar. Dravce.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské Dravce
na obdobie 2018-2024
5. Návrh na schválenie VZN č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šar. Dravce
6. Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí ku hranici pozemku parcelné číslo
KNC 256/6, kat. územie Šar. Dravce
7. Rôzne
8. Diskusia a interpelácia poslancov
9. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

6

Mgr. Marek Angelovič, Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková,
Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0
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Bod č. 2: VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE OVEROVATEĽOV A
ZAPISOVATEĽA ZÁPISNICE
Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. Jozef Bujňák navrhol poslancov Mgr. Mareka
Angeloviča a Ing. Antona Blaščáka, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Mária
Janošková a Miroslav Švec a za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Katarína Haboráková.
Návrh na uznesenie č. 048/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce prerokovalo predložený návrh a
a) v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marek Angelovič a Ing. Anton Blaščák
b) u r č u j e
overovateľov zápisnice: Mária Janošková a Miroslav Švec
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Katarína Haboráková
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

6

Mgr. Marek Angelovič, Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková,
Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.

Bod č. 3: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Zápis z rokovania:
Starosta obce Ing. Jozef Bujňák informoval prítomných poslancov o plnení uznesení prijatých
na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie č. 049/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2018
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

6

Mgr. Marek Angelovič, Ing. Anton Blaščák, Katarína Hovančíková,
Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa

0
Str ana 2|5

Bod č. 4: NÁVRH NA SCHVÁLENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE NA OBDOBIE 2018-2024
Zápis z rokovania:
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Peter Berdis. Vedúca denného
stacionára Mgr. Katarína Haboráková predložila návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v obci
Šarišské Dravce na roky 2018-2024, ktorý je vypracovaný v súlade s národnými prioritami rozvoja
sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne
podporuje rozvoj zvyšovania kvality poskytovaných soc. služieb, terénnych služieb, soc. poradenstva,
prevencie a krízovej intervencie. Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej
súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu aj sociálnej izolácii
jednotlivcov a skupín. O hlavných prioritách rozvoja sociálnych služieb v našej obci, ktoré tvoria
podklad ku vypracovaniu komunitného plánu soc. služieb, už poslanci rokovali na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 14.05.2018. Po určení zodpovedných osôb za vykonávanie jednotlivých druhov
sociálnych služieb v našej obci sa pristúpilo ku hlasovaniu.
Návrh na uznesenie č. 050/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Dravce na obdobie 2018-2024
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

7

Mgr. Marek Angelovič, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Katarína
Hovančíková, Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.

Bod č. 5: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN č. 03/2018 O POSKYTOVANÍ SOC. SLUŽBY,
O SPÔSOBE URČENIA ÚHRADY A VÝŠKE ÚHRADY ZA POSKYTNUTÚ SOC.
SLUŽBU V DENNOM CENTRE V OBCI ŠAR. DRAVCE
Zápis z rokovania:
Z dôvodu zníženia výšky finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach
pre FO, ktoré sú odkázané na pomoci inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71
ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách na rok 2018 z MPSVaR SR sa od 01.04.2018 znížila aj
kapacita klientov odkázaných na sociálnu službu poskytovanú v Dennom stacionári v Šar. Dravciach
na 18. Pre klientov, ktorí nemajú odkázanosť na poskytovanie soc. služby, ani potrebu chodiť do DS
každý deň, ale potrebujú sociálny kontakt a prejavujú záujem zapájať sa do záujmovej činnosti,
zriadilo sa v obci Denné centrum. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.12.2017
uznesením č. 090/2017 určilo za zodpovednú osobu v dennom centre Ing. Antona Blaščáka. V dennom
centre sa na určitý čas počas dňa poskytujú záujmové a voľnočasové aktivity, výlety, odborné
prednášky a sociálne poradenstvo. DC je otvorené v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. a sídlo má
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v budove kaštieľa. Poplatok za pobyt v dennom centre je navrhnutý v celkovej výške
2,80 Eur/deň/klient a je rovnaký ako v dennom stacionári.
Návrh na uznesenie č. 051/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 03/2018 o poskytovaní soc. služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady
za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šar. Dravce
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

7

Mgr. Marek Angelovič, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Katarína
Hovančíková, Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.

Bod č. 6: NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOBUDOVANIA INŽINIERSKYCH SIETÍ KU
HRANICI POZEMKU PARC. č. KNC 256/6, KAT. ÚZEMIE ŠAR. DRAVCE
Zápis z rokovania:
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavili Dominik Kožár s manželkou Mgr. Tatianou
Kožárovou, bytom Šarišské Dravce 258 – budúci vlastníci pozemku parc. číslo KNC 256/6 o výmere
719 m2, vedený na LV č. 327 ako záhrada, katastrálne územie Šarišské Dravce. Žiadali, aby im obec
dobudovala inžinierske siete ku hranici ich pozemku tak, ako to majú pozemky určené na IBV v areáli
bývalej MŠ. Po diskusii dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 052/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
dobudovanie inžinierskych sietí ku hranici pozemku parcela KNC 256/6 o výmere 719 m2,
vedený ako záhrada, KÚ Šarišské Dravce
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno poslanca

Za

7

Mgr. Marek Angelovič, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Katarína
Hovančíková, Mária Janošková, Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.
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Bod č. 8: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Poslankyňa Mária Janošková vzniesla tieto pripomienky:
1. V budove kaštieľa sa nachádzajú počítače v počte 15 ks zakúpené ešte v roku 2013 v rámci
projektu „Šarišské Dravce, kaštieľ - rekonštrukcia“ – hľadať možnosť ich využitia.
2. Pri silných dažďoch na ulici „Za močidly“ pri pozemkoch Mareka Kožára, Vincenta
Mišenka, Vladimíra Filipa a Jána Vandžuru stojí voda a neodteká. Starosta obce Ing. Jozef
Bujňák informoval, že je potrebné vyrezať asfalt a osadiť malý rigol, alebo odpadovú rúru
(15 cm) vedenú do potoka.
3. V prípade prívalových dažďov sa zaplavujú vodou z priľahlého kopca pozemky, na ktorých
vykonávajú podnikateľskú činnosť Jozef Nenza a Peter Mišenčík, čo spôsobuje škody na ich
majetku. Starosta obce Ing. Jozef Bujňák upozornil, že pri budovaní zberného dvora, ktorý
bude v susedstve týchto pozemkov, sa vybuduje za pozemkami priekopa na zvod dažďovej
vody ku priepustu cez cestu do potoka.

Bod č. 9: ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Bujňák poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
46. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce o 18 00 hod..

Overovatelia zápisnice:

Mária Janošková, v. r.
Miroslav Švec, v. r.

Zapísala: Mgr. Katarína Haboráková

Ing. Jozef Bujňák, v. r.
starosta obce
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