
 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce        
Šarišské Dravce zo dňa 10.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia:
1.  Otvorenie zasadnutia
a)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b)  Príhovor starostu obce Ing. Jozefa Bujňáka
c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
f) vystúpenie starostu obce  Mgr. Marka Angeloviča

prestávka 15 min

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3.   Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov
4.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
5.   Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
6.   Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade 
so znením par.  12 Zákona o obecnom zriadení
7. Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4 ods. 1 Zákona 36/2005 Z. z. o rodine
8. Určenie platu starostu obce 
9. Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce 
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
11. Schválenie odmeny za vedenie kroniky obce r. 2006 – 2018 pre Annu Bujňákovú, Šar. Dravce 
242
12. Rôzne 
13. Záver
 
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril starosta obce Ing. Jozef Bujňák.

K bodu 1a
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Pavla Blaščáka  a Martina Haboráka. Za zapisovateľku
určil Mgr. Ivetu Mišenčíkovú.

K bodu 1b
Príhovor starostu obce 

Starosta obce predniesol príhovor k prítomným. Poukázal na rozvoj obce počas posledných troch 
volebných období kedy viedol obec a poďakoval za spoluprácu.



K bodu 1c
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o 
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

Predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Šarišských 
Dravciach p. Škapurová informovala prítomných s výsledkami volieb konanými 10.11.2018 v 
zmysle Zápisnice o výsledkoch volieb. Odovzdala prítomným zvoleným poslancom a 
novozvolenému starostovi osvedčenia o zvolení. 

K bodu 1d
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom obce

Novozvolený starosta obce Mgr. Marko Angelovič predniesol sľub starostu obce, ktorý potvrdil 
svojim podpisom. Prevzal insíginie obce a aj vedenie obecného zastupiteľstva.

K bodu 1e
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

PaedDr. Katarína Janičová predniesla znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a tí svoj sľub
následne potvrdili svojim podpisom. 

 K bodu 1f
Vystúpenie starostu obce  Mgr. Marka Angeloviča

Starosta obce Mgr. Marko Angelovič sa prihovoril prítomným  poslancom, zamestnancom obce a 
aj prítomným občanom. 

K bodu 2
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

Zo strany starostu obce bol daný návrh na zmenu programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva:

bod 3 sa  mení pôvodný text Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov za 
text :
3 a) Schválenie zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

3 b) voľba návrhovej komisie 
      -    bod 10 sa dopĺňa :

10a) Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2018
            10b) Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
      -     bod 12 sa dopĺňa :
            12a)  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019       
            12b)  Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ

12c)  Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 2018 pre ZŠ s MŠ 
12d)Rôzne 

Ostatné body programu zostali nezmenené.

Návrh na uznesenie:



Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje zmenu programu ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva a to: 

3 a) Schválenie zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
3 b) voľba návrhovej komisie 

      -    bod 10 sa dopĺňa :
10a) Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2018

            10b) Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
      -     bod 12 sa dopĺňa :
            12a)  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019       
            12b)  Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ
           12c)  Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 2018 pre ZŠ s MŠ 
           12d)  Rôzne 

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

                                                                                                                                                                

K bodu 3b
Voľba návrhovej komisie

Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo zvolilo do návrhovej komisie poslankyne Katarínu 
Hovančíkovú a PaedDr. Katarínu Janičovú

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

Starosta obce predniesol návrh uznesenia k bodu 1 a - 1f:

Návrh na uznesenie:



Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. určuje:  
- za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia OZ Mgr. Ivetu Mišenčíkovú
 - overovateľov zápisnice: p.      Ing. Pavla Blaščáka
                                                        Martina Haboráka
                                                                            

 B . b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

C . konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Marko Angelovič zložil zákonom predpísaný sľub 
    starostu obce 
2. zvolení poslanci: Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák, Katarína Hovančíková,
PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda
zložili zákonom predpísaný sľub

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 4
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov

V tomto bode programu starosta obce navrhol zriadenie komisií, ktoré budú nápomocné obecnému 
zastupiteľstvu a obci pri riešení problémov a organizácii podujatí v obci. Navrhol zriadiť Komisiu 
pre školstvo, mládež, kultúru a šport, Komisiu na ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, 
stavebná a životné prostredie, Finančnú komisiu.

Návrh starostu obce na obsadenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport:
predseda: PaedDr. Katarína Janičová
členovia: Katarína Hovančíková, Martin Haborák, Ing. Pavol Blaščák

Návrh starostu na obsadenie Komisie na ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, stavebná a 
životné prostredie:
predseda: Jozef Jura
členovia: Peter Šuťak, Ing. Stanislav Mišenko,  Slavomír Hurtuk č.d.11

Návrh starostu obce na obsadenie Finančnej komisie:
predseda: Ing. Miroslav Žvanda



členovia: Mária Šašalová, Mgr. Iveta Mišenčíková, Ing. Ľuboš Goliaš

Zo strany navrhutých členov jednotlivých komisií neboli podané žiadne námietky k členstvu v 
komisiách.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A . z r i a ď u j e
komisie, a to:  Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport
                         Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností,
                         stavebná a životné prostredie.    

            Finančná komisia 
B . v o l í 
a)predsedu komisie: Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport p.  PaedDr. Katarína Janičová  
b)  členov komisie :             
poslancov p.  Katarína Hovančíková
                         Martin Haborák
                        Ing. Pavol Blaščák  

       
 c)  predsedu komisie: Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností,
      stavebná a životné prostredie p. Jozef Jura 
 d)  poslancov p. Peter Šuťak, Ing. Stanislav Mišenko, 
                              Slavomír  Hurtuk

         
 e) predsedu komisie:  Finančná komisia p. Ing. Miroslav Žvanda 

 f) poslancov  p.  Mária Šašalová, Mgr. Iveta Mišenčíková, Ing. Ľuboš Goliaš

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 5
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

Návrh na členov tejto komisie predniesol starosta obce. Členovia sú zástupcovia politických strán, 
ktorí nominovali kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva a kandidáti boli úspešní. 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A . z r i a ď u j e
komisiu:  ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
B . v o l í 
a) predsedu komisie: Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov p. 
Martin Haborák
b) členov komisie : 
    poslancov p. Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš 

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 6
Poverenie  poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so 
znením par.  12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta Zákona o 
obecnom zriadení

Na návrh starostu obce poslanci poverili poslanca  Jozefa Juru zvolávaním a vedením zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením par.  12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia 
veta a ods.6 tretia veta Zákona o obecnom zriadení.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach poveruje  poslanca p. Jozef Juru zvolávaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0



Nehlasovali: 0

K bodu 7
Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4 ods. 1 Zákona 36/2005 Z. z. o rodine

Starosta podal návrh na sobášiacich: PaedDr. Katarína Janičová a Ing. Miroslav Žvanda  

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje 
sobášiacich v zmysle par. 4 ods. 1 Zákona 36/205 Z. z. o  rodine : PaedDr. Katarína Janičová a Ing. 
Miroslav Žvanda  

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 8
Určenie platu starostu obce 

K návrhu na určenie platu starostu informovala p. Mária Šašalová v zmysle dôvodovej správy k 
návrhu na určenie platu starostu obce. V súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje obecné zastupiteľstvo plat starostovi obce. V zmysle zákona o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je to súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za rok 2017 a násobku 2,20, ktorý predstavuje koeficient pre našu obec 
vzhľadom na počet obyvateľov (od 1001 do 3000).
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu obce teda predstavuje 2 099.- €.

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to 
súčin  priemernej  mesačnej  mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve vyčíslenej  na základe
údajov  Štatistického úradu Slovenskej  republiky za  r.  2017 a násobku 2,2  plat  starostu  obce s
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 



Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 9
Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce 

Návrh na úpravu VZN  bol zverejnený na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. 
Návrh VZN č. 3/2018,  par. 26 rieši navýšenie poplatku za vývoz a uloženie odpadu na osobu a rok 
vo výške 0, 0384 €/deň/osoba  (14,- € ročne/osoba) a sadzbu poplatku za PO 0,1918 €/deň (70.- 
€/KUKA nádoba) na rok 2019. Starosta obce informoval poslancov  so zákonom 329/2018 Z. z., 
ktorým sa mení zákon o odpadoch. Veľký dôraz sa od 1.1.2019 bude klásť na separovaný zber v 
obciach, ktorý bude podkladom pre výpočet poplatku na ďalšie roky a ďalšie ceny budú 
podmienené podielom separácie v obci. Navýšenie poplatku na rok 2019 je navrhované aj z dôvodu 
navýšenia nákladov na PHM a ak navýšením poplatku za uloženie odpadu.  Kontrolórka obce k 
tomu informovala, že náklady na likvidáciu odpadov z roka na rok rastú, v roku 2018 predstavovali 
17 tis €. PaedDr. Janičová navrhla zaviesť kontajnery na separovaný zber do dvorov jednotlivých 
domácností. Ing. Blaščák navrhol u občanov obce zvyšovať povedomie separovať odpady z 
domácností v maximálnej miere, investovať do lepšej prípravy separácie. 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje  VZN Obce Šarišské Dravce č. 3/2018 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území
obce Šarišské Dravce. 
                   
Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 10a
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018



V tomto bode programu bol daný návrh na úpravu rozpočtu obce r. 2018 Rozpočtovým opatrením č.
3/2018. Informovala p. Šašalová. Tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Návrh n a uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 10b
Schválenie rozpočtu obce na rok 2019

Informácie k návrhu rozpočtu podala p. Šašalová, účtovníčka obce, Zahŕňa to, čo vychádza z 
uzavretých zmlúv a záväzkov obce. Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zverejnený na internetovej 
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci s ním boli oboznámení. Stanovisko k návrhu 
rozpočtu predložila kontrolórka obce. V rámci diskusie k tomuto bodu programu p. Šašalová 
informovala a odpovedala na otázky poslancov ohľadom rozpočtu obce v jednotlivých kapitolách 
rozpočtu vo výdavkovej a príjmovej časti. Rozpočet sa v rámci roka môže upravovať rozpočtovým 
opatrením. Po diskusii k uvedenému bodu bol daný návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie: 
 Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  A. berie na vedomie  

* Návrh rozpočtov obce na roky  2020 – 2021
* Stanovisko HK k návrhu rozpočtu

     B. schvaľuje: Rozpočet obce na rok 2019  bez programovej štruktúry

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0



K bodu 11
Schválenie odmeny za vedenie kroniky obce r. 2006 – 2018 pre Annu Bujňákovú, Šar. Dravce 242

Na základe požiadavky bývalého starostu obce bol do bodu programu zaradený tento bod. Obecná 
kronika bola vedená dcérou bývalého starostu obce. V rámci diskusie k odmene za vedenie kroniky 
za obdobie r. 2006-2018 bolo konštatované, že túto žiadosť malo riešiť predchádzajúce obecné 
zastupiteľstvo. Odmena za vedenie kroniky mala byť vyplácaná ročne. Starosta k tomu informoval, 
že odmeňovanie kronikára malo byť riešené na základe príkaznej zmluvy a v zmysle zásad 
odmeňovania. Bol daný návrh na odmenu formou daru, prípadne poďakovania, nie finančnou 
formou. Starosta obce dal návrh na hlasovanie, či poslanci OZ súhlasia s vyplatením odmeny za 
vedenie kroniky:

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje odmenu za vedenie kroniky obce za r. 
2006 -2018 pre Annu Bujňákovú, Šar. Dravce 242.

Hlasovanie:   
Za: 4 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Ing. Stanislav 

Mišenko, Ing. Miroslav Žvanda

Proti: 4 Katarína Hovančíková, Jozef Jura, Martin Haborák, 
Peter Šuťak

Zdržal sa: 1 PaedDr. Katarína Janičová

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 12a
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

V tomto bode programu informovala kontrolórka obce o pláne svojej činnosti na 1. polrok 2019. 
Týmto sa schvaľujú plánované kontroly, práca kontrolórky podlieha obecnému zastupiteľstvu, veci, 
ktoré neznesú odklad vtedy jej práca podlieha starostovi obce.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda



Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 12b
Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ

Informovala p. Šašalová, účtovníčka obce. Predmetom prevodu majetku obce  do správy ZŠ s MŠ 
Šarišské Dravce je vykurovací systém školy, ktorý bol realizovaný z dotácie Ministerstva školstva 
SR. Obec odovzdá majetok do správy vo výške bola príjemcom dotácie vo výške 154 830 €. 
Prílohou protokolu budú faktúry a dodávky materiálu na tieto práce. Prevod majetku sa zrealizuje k 
19.12.2018. Šklola ako rozpočtová organizácia obce účtuje o odpisoch majetku prevedeného do 
svoje správy.

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje  Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ.

Hlasovanie:   
Za: 9 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,

Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. 
Miroslav Žvanda

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

K bodu 12c
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 2018 pre ZŠ s MŠ

Na základ žiadosti ZŠ s MŠ o dofinancovanie rozpočtu na rok 2018 vo výške 3 442.- € 
Predmetom dofinancovania sú odškodné 1000,- €, alarm pre ŠJ a MŠ 700,- €, 50,- € služby BOZP,
382,- € príspevok na stravu zamestnávateľ pre ŠJ a MŠ,  810.-€,   koncoročné odmeny  a odvody 
pre ŠJ a ŠKD,   500,- € čistiace prostriedky do MŠ. 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 
2018 

Hlasovanie:   
Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Martin Haborák,



Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, 
Jozef Jura, Ing. Stanislav Mišenko, Ing. Miroslav 
Žvanda

Proti: 1 Peter Šuťak

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

Podnety poslancov:

Ing. Blaščák - zmeniť lokalitu na umiestnenie kontajnera pri cintoríne

Ing. Mišenko - posyp ciest v zimnom období, kto bude realizovať zimnú údržbu ciest. 
Starosta informoval, že do 31.12.2018 je zazmluvnený p. Ján Kolačkovský. V novom roku bude 
uzatvorená nová zmluva na zimnú údržbu ciest.

p. Šuťak - informoval sa či sa bude vykonávať audit obce

Zasadnutia obecného zastupiteľstva budú v utorky o 16.30 hod.

Vianočné akcie obce:   29.12. 2018 - vianočný koncert obce 
                                              26.12. 2018 - štefanský volejbalový turnaj
                                              27.12.2018 - stolnotenisový turnaj 
                                              28.12.2018  - futsalový turnaj

Ing. Blaščák informoval, že tréneri  FK budú  absolvovať trénerské kurzy s nákladom cca 300.- €. 
Kontrolórka obce informovala, že na základe žiadosti od FK Šarišské Dravce bude obec poskytovať

dotáciu pre FK na jeho činnosť. Zo strany FK bude taktiež potrebné žiadať písomne o prenájom 
auta bezodplatne. 

Z občanov obce účastných zasadnutia OZ sa p. Peter Haborák informoval, ako auto FIAT DUCATO
prešlo do vlastníctva Ing. Jozefa Bujňáka, bývalého starostu obce. Kontrolórka k tomu informovala,
že na základe dokladu z poisťovne o totálnej škode auta by náklady na zošrotovanie boli pre obec 
neefektívne, škodová komisia schválila odpredaj auta pre Ing. Bujňáka.

K bodu 13
Záver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Pavol Blaščák v.r.

Martin Haborák v.r.


