
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa 14.5.2019 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 
Program zasadnutia:         

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

4. Schválenie programu zasadnutia Ocz 

5. Návrh VZN obce o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Šarišské Dravce – 

prerokovanie 

6. Príprava 6. šarišskodraveckých kultúrnych slávností 

7. Diskusia 

8. Záver  

 

 
K bodu 1  Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. Privítal 

prítomných poslancov. Starosta obce podal návrh na doplnenie  bodu 4 a to o bod programu 

zasadnutia : 

o bod 4a schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

o bod 7 Prehodnotenie uznesenia č. 052/2018 z 25.6.2018  

o bod 8 Rôzne a diskusia  

o bod 9 Záver    

 

K bodu 2   Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva  

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva  z 9.4.2019 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva 

 z 9. 4. 2019 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali: 0  
 

 

K bodu 3  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

Starosta obce navrhol určiť  za overovateľov zápisnice PaedDr. Katarínu Janičovú a Ing. Ľuboša 

Goliaša,za zapisovateľku Mgr. Ivetu Mišenčíkovú. Do návrhovej komisie navrhol zvoliť Jozefa 

Juru a Ing. Pavla Blaščáka. 



 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišenčíková 

 - overovateľov zápisnice: p.    PaedDr. Katarína Janičová 

                                                  Ing. Ľuboš Goliaš 

B. volí     

- do návrhovej komisie: Jozef Jura, Ing. Pavol Blaščák 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 4   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  

A. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda  

Nehlasovali: 0  

 
 
 

K bodu  4a   Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce podal návrh na doplnenie  bodu 4 a to o body programu zasadnutia : 

o bod 4a schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

o bod 7 Prehodnotenie uznesenia č. 052/2018 z 25.6.2018  

o bod 8 Rôzne a diskusia  

o bod 9 Záver    
 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a to : 

      o bod 4a schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

o bod 7 Prehodnotenie uznesenia č. 052/2018 z 25.6.2018  

o bod 8 Rôzne a diskusia  

o bod 9 Záver    



 

Ostatné body programu zostávajú nezmenené 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 5  Návrh VZN obce o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Šarišské 

Dravce – prerokovanie 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe prijatia záväzného dokumentu obce v zmysle žiadosti 

p. Jozefa Haboráka.  Po posúdení návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce   o podmienkach 

držania zvierat a ich chovu na území našej obce právnym zástupcom obce bude tento návrh  

predložený do schválenia obecnému zastupiteľstvu.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A: berie na vedomie  potrebu prijatia VZN obce o podmienkach držania zvierat a ich chovu na 

území obce Šarišské Dravce  

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda  

Nehlasovali: 0  
 

K bodu 6    Príprava 6. šarišskodraveckých kultúrnych slávností  

V rámci prípravy a organizácie 6. šarišskodraveckých kultúrnych slávností starosta obce informoval 

poslancov s programom osláv. Súčasne v súvislosti s tlačou plagátov požiadal poslancov o ich 

vyjadrenia ohľadom vstupného na podujatie. Názory boli rôzne, po diskusii sa poslanci zhodli na 

tom, že vstupné bude voľné, cena za tombolový lístok bude 0,50 €. Je potrebné pripraviť väčšie 

množstvo cien do tomboly, aby to bolo pre účastníkov podujatia motivujúce. K samotnému 

priebehu a rozdeleniu úloh v samotný deň podujatia bude zvolané ešte jedno  

pracovné stretnutie poslancov. Je potrebné v dostatočnom časovom rozsahu spropagovať konanie 

akcie a jej program. 

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach   

A. berie na vedomie informáciu starostu obce k príprave 6. šarišskodraveckých kultúrnych 

slávností 

B. schvaľuje vstup voľný na podujatie 6. šarišskodravecké kultúrne slávnosti a zlosovateľnú 

tombolu v cene 0,50 €/lístok 

 



Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 7  Prehodnotenie uznesenia č. 052/2018 z 25.6.2018  

 
Uznesením č. 052/2018 z 25.6.2018 bolo schválené, že obec zabezpečí dobudovanie inžinierskych 

sietí ku hranici pozemku parcela KNC č. 256/6 o výmere 719 m2. Kontrolórka k tomu uviedla, že 

znenie uznesenia nedostatočne špecifikuje, aj keď je to uvedené aj v kúpnej zmluve rozsah prác 

a nákladov, ktoré má obec uhradiť. Kontrolórka odporučila dokladovať k jednotlivým prípojkám 

projektovú dokumentáciu, vyjadrenia a inú doplňujúcu dokumentáciu. Uviedla, že v zámere na 

predaj uvedeného pozemku nebolo uvedené, že obec k nemu vybuduje inžinierske siete. Ak má 

obec dobudovať infraštruktúru na svoje náklady, zníži sa výnos z predaja pozemku dosť podstatne. 

Zo strany poslancov bolo k tomu uvedené, že ak tento záväzok obce je aj v kúpnej zmluve, tak 

vlastník pozemku má na to právo. 

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie informáciu o nesúlade uznesení č. 041/2018 zo 4.6.2018 a 052/2018 

z 25.6.2018 

B. žiada starostu obce preveriť špecifikáciu inžinierskych sietí ako aj stavebného povolenia p. 

Dominika Kožára na výstavbu rodinného domu na parcele č. 256/6 KÚ Šarišské Dravce 

 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína 

Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura, 

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Martin Haborák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Žvanda  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 8    Rôzne a diskusia    

 
V tomto bode programu predniesli poslanci svoje návrhy a požiadavky: 

 

- Ing. Blaščák – informoval o požiadavke občanov navýšiť počet vývozov skla v rámci kalen-

dára zberu a zvozu triedeného odpadu. Kontajnery na sklo sú preplnené a je potrebné ich vy-

prázdňovať častejšie 

Starosta k tomu uviedol, že táto problematika sa už riešila na stretnutiach Združenia obcí 

hornej Torysy (ZOHT). Bude sa to riešiť, obec bude žiadať aj mimoriadne vývozy. 

- PaedDr. Janičová – zabezpečiť vývoz BRO kontajnerov v obci 

Súčasne iniciovala aktivity poslancov a obce v oblasti výsadby drevín v obci. 



 

Starosta obce informoval, že v rámci prevencie  vzniku ďalších čiernych skládok v obci 

obec zmluvne dohodla likvidáciu stavebného odpadu a jeho prípadný zber  firmou CBR 

s.r.o. Sabinov. Starosta taktiež informoval o realizácii projektu  obnovy obecného úradu, 

v rámci ktorého sa predpokladá, že vzniknú obci ďalšie náklady naviac. Bude potrebné rea-

govať v blízkej dobe podľa potreby. 

Vo veci nájomnej zmluvy s p. Urdom starosta konštatoval, že nájomná zmluva so Sloven-

ským pozemkovým fondom je platná do r. 2020. Nápomocný v ďalšom riešení je právnik 

obce. 

 

 

K bodu 9   Záver 

 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

PaedDr. Katarína Janičová v.r. 

Ing. Ľuboš Goliaš v.r. 

  

  

 
 
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 


