Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Šarišské Dravce zo dňa 25.6.2019

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
4a) Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4b) Návrh VZN obce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
Šarišské Dravce – návrh na schválenie
5a) Informácia o výsledku kontroly v školskej jedálni
5b) Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce

5c) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
6. Stanovisko kontrolórky obce ku záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 – návrh na schválenie
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – návrh na schválenie
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2019
9a) Žiadosti o predĺženie doby nájmu bytov v bytovom dome č. 29
9b) Rôzne a Diskusia
10.Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. Privítal
prítomných hostí Jozefa Haboráka, Karola Mišenka a Jána Mišenka a poslancov.
K bodu 2
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo 14.5.2019. Informáciu zobrali
poslanci na vedomie

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo 14.5.2019

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Stanislav
Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin
Haborák

Jozef Jura

K bodu 3
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Žvanda a Martin Haborák
za zapisovateľku Mgr. Ivetu Mišenčíkovú. Do návrhovej komisie navrhol za členov Ing.
Stanislava Mišenka a Ing. Pavla Blaščáka

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. určuje:
- za zapisovateľku zasadnutia OZ Mgr. Iveta Mišenčíková
- overovateľov zápisnice: p. Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
B. volí
do návrhovej komisie : Ing. Stanislav Mišenko, Ing. Pavol Blaščák
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Martin
Haborák, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda

Jozef Jura

K bodu 4 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef Jura,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav
Žvanda
Martin Haborák

K bodu 4a Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a to nasledovne :
1.Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
4a) Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4b) Návrh VZN obce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
Šarišské Dravce – návrh na schválenie
5a) Informácia o výsledku kontroly v školskej jedálni
5b) Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
5c) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
6. Stanovisko kontrolórky obce ku záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 – návrh na schválenie
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 21/2019 – návrh na schválenie
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2019
9a) Žiadosti o predĺženie doby nájmu bytov v bytovom dome č. 29

9b) Rôzne a Diskusia
10.Záver

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Martin
Haborák, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda

Jozef Jura

K bodu 4b ) Návrh VZN obce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na
území obce Šarišské Dravce – návrh na schválenie

Zasadnutia sa zúčastnil Jozef Haborák, ktorý inicioval návrh na schválenie všeobecne záväzného
nariadenia obce o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Šarišské Dravce. Mal
osobný problém z dôvodu chýbajúcej obecnej legislatívy pri sporoch so susedom z bytového
domu ohľadom držania psa. Taktiež je problémom voľný pohyb psov po obci. Ku každému
podnetu na políciu vyžadujú informáciu, či obec má schválené VZN o chove a držaní psov.
Poukázal aj na neúnosnú situáciu pri bytovom dome č. 210 z pohľadu užívania verejných
priestranstiev pri bytovom dome, parkovanie je problematické a obmedzované.
Starosta k tomu uviedol, že prijímanie VZN má svoj postup a schvaľovací proces. Odporučil p.
Haborákovi podať podnet na prešetrenie jeho sťažností na Komisiu pre verejný poriadok v obci.
Následne p. Jozef Haborák zasadnutie OcZ opustil.
Zasadnutia sa zúčastnili aj p. Karol Mišenko a Ján Mišenko vo veci podanej žiadosti p. Dagmar
Ciskovej vo veci parkovacích miest na obecnom pozemku a úpravy priekopy pred rodinným
domom č. 19 od hlavnej cesty. Menovaní ozrejmili podanú žiadosť a informovali, že starosta
obce bol o spomínanom zámere informovaný. Starosta k tomu dodal, že bol prítomný na tvare
miesta a dal súhlas s tým, že žiadosť sa bude riešiť na pracovnom stretnutí poslancov OcZ.
Nakoľko p. Cisková začala s úpravami skôr, ako boli ohlásené obci, vyvstal problém zásahu do
obecného pozemku bez ohlásenia úprav. Kontrolórka obce k tomu uviedla, že bude potrebná
úprava priekopy s osadením rúry s väčším priemerom ako doposiaľ. P. Karol Mišenko navrhol
v rámci úprav vyčistiť priekopu okolo pozemku základnej školy. Ján Mišenko navrhol, že po

úprave priekopy a verejného priestranstva sa zaväzuje, že bude uvedené udržiavať na vlastné
náklady. Následne Karol Mišenko a Ján Mišenko zasadnutie OcZ opustili.
Poslanci následne prerokovali návrh VZN obce č. 3/2019 o podmienkach chovu a držania zvierat
a ich chovu na území obce. Návrh bol spracovaný obecným právnikom. Je potrebné doplniť bod
Chov psa na území obce bod 7, doplniť článok Povinnosti obce a to záležitosti odchytu
a kontrolnej činnosti. Pripomienky budú zapracované a následne zverejnené samotné VZN.
Stanovisko k k žiadosti p. Dagmar Ciskovej bolo prejednávané v bode č. 9 a 10 Rôzne a diskusia
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) schvaľuje VZN obce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
Šarišské Dravce
b) berie na vedomie informáciu p. Jozefa Haboráka ohľadom návrhu VZN č. 3/2019 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, Ing.

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

0
0
1
0

Jozef Jura

K bodu 5a) Informácia o výsledku kontroly v školskej jedálni
Kontrolórka obce informovala poslancov s vykonanou kontrolou v školskej jedálni ZŠ s MŠ
Šarišské Dravce. Cieľom kontroly bolo preverenie počtu stravníkov (dospelých aj detí), nákladov
zariadenia na jeden vydaný obed, predpoklad stravníkov od 1.9.2019 v rámci “obedov zadarmo”,
predpokladané náklady na jeden vydaný obed a finančný dopad na rozpočet obce. Záverom z
tejto kontroly je skutočnosť, že ak by sa v školskej jedálni stravovali iba deti, dotácie obce by
nepostačovali na prevádzku školskej jedálne a deti by museli doplácať od ,0,19 € - 0,30 € na
každý obed. Je teda nevyhnutné zaviesť poplatok na režijné náklady pre deti a žiakov od
1.9.2019, aby sa pokryli zvýšené náklady na mzdy a prevádzku, ako aj požiadavku na zvýšené
technické vybavenie kuchyne . Kontrolórka odporúča zvýšiť stravné pre dospelých stravníkov
a zaviesť fixný režijný poplatok deťom a žiakom vo výške min. 1-2 €.

Informácia o výsledku z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informácie kontrolórky obce o výsledku kontroly v školskej jedálni

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, , Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Martin
Haborák, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda

Jozef Jura

K bodu 5b) Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Kontrolórka obce informovala poslancov s návrhom VZN č. 4/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské
Dravce. Návrh bol zverejnený na pripomienkovanie na internetovej stránke obce. Potrebu
a účel uvedeného VZN vysvetlila s tým, že od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č.
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Návrh VZN stanovuje podmienky
stravovania a výšku príspevkov na náklady v školskom stravovacom zariadení, výšku
príspevku, prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania. Poslanci v diskusii k tomuto
návrhu schválili príspevok na réžiu t. j. prevádzku a vybavenie školskej jedálne pre
stravníkov MŠ, predškolákov MŠ, stravníkov I. a II. Stupňa základnej školy vo výške 3,€
Pre stravníkov dôchodcov je réžia vo výške 0,84/€ za odobratý obed a aj dospelých
stravníkov vo výške 2,10 €/odobratý obed. Dotácia na stravu pre deti ZŠ a MŠ je 1,20
€/obed.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Šarišské Dravce

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

0
1
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková, PaedDr.
Katarína Janičová, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak,
Ing. Miroslav Žvanda
Ing. Ľuboš Goliaš

Jozef Jura

K bodu 5c) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Predmetom Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce je zrušenie článku II VZN č.
1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šarišské Dravce a to príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy. Schválením VZN č. 4/2019 sa určili nové
poplatky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.

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

0
0
1
0

Jozef Jura

K bodu 6) Stanovisko kontrolórky obce ku záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 – návrh na schválenie
Kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k Záverečnému účtu obce za rok
2018. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. V zmysle svojho stanoviska odporúča schváliť
Záverečný účet obce za rok 2018 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
S návrhom Záverečného účtu obce za rok 2018 oboznámila poslancov p. Mária Šašalová,
účtovníčka obce.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce ku záverečnému účtu obce za r. 2018

B. prerokovalo a schvaľuje Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 2018 s výrokom –
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
C. schvaľuje vysporiadanie schodku hospodárenia vo výške 260.487,62EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zo zostatku finančných operácií v celkovej sume 260.487,62 EUR.
D. schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 33.567,61 EUR.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.
Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák

Jozef Jura

K bodu 7) Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – návrh na
schválenie
Pracovníčka obce Mária Šašalová informovala poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č.
1/2019 a rozpočtového opatrenia č. 2/2019. Obidva návrhy tvoria prílohu tejto zápisnice.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 rieši zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov do
rozpočtu obce na rok 2019 a rozpočtové opatrenie č. 2/2019 rieši dotácie na činnosť ZŠ s MŠ
a ich zapojenie do rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
· schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
· schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
· schvaľuje – použitie rezervného fondu vo výške 30.000€ na rekonštrukciu budovy
obecného úradu.

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Jozef, Ing.

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

0
0
1
0

Jozef Jura

K bodu 8) Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2019
Kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom Plánu svojej kontrolnej činnosti na 2. polrok
2019. Návrh plánu tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2019

Hlasovanie:

Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.
Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák

Jozef Jura

K bodu 9a Žiadosti o predĺženie doby nájmu bytov v bytovom dome č. 29
Nájomníci 11 bytov v bytovom dome č. 29 si podali žiadosť na obecný úrad o predĺženie doby
nájmu bytu, nakoľko k 31.8.2019 im končia platnosť nájomné zmluvy a majú naďalej záujem
užívať nájomné byty. Doba nájmu bola určená na tri roky. Návrh na dobu nájmu jednotlivých
bytov je od 1.9.2019 do 31.8. 2022.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

·

·

·

·

·

·

schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 1 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Jána Goliaša, trvale bytom Šarišské Dravce 113 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Máriu Krenickú, trvale bytom Šarišské Dravce 29 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 3 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Ľubomíra Saxu, trvale bytom Torysa 240 na obdobie troch rokov od 1.9.2019 do
31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 4 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Alenu Semančíkovú trvale bytom Šarišské Dravce 29 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 6 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Henrietu Lukáčovú, trvale bytom Šarišské Dravce 29 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 7 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Mariána Kohana trvale bytom Šarišské Dravce 120 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.

·

·

·

·

schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 8 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Danielu Gvuščovú trvale bytom Šarišské Dravce 29 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Vladimíra Sekeráka trvale bytom Šarišské Dravce 29 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 10 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Jána Sontága trvale bytom Torysa 290 na obdobie troch rokov od 1.9.2019 do
31.8.2022.
schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 11 v bytovom dome súp. číslo 29 pre
p. Rudolfa Kandráča trvale bytom Šarišské Dravce 83 na obdobie troch rokov od
1.9.2019 do 31.8.2022.

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.
Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Jozef Jura

Vzhľadom k tomu, že byty sú v užívaní už 10 rokov bol daný návrh kontrolórky obce zriadiť
komisiu, ktorá vykoná kontrolu bytov a zdokumentuje stav bytov. Do komisie boli navrhnutí
poslanci Jozef Jura, Martin Haborák a pracovníčka obce Mgr. Iveta Mišenčíková.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
Schvaľuje - komisiu v zložení Martin Haborák, Jozef Jura, Mgr. Iveta Mišenčíková
na kontrolu nájomných bytov v BD č. 29, zdokumentovanie stavu nájomných bytov.

Hlasovanie:
Za:

8

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.

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

0
0
1
0

Jozef Jura

K bodu 9b) Rôzne a Diskusia
Žiadosť o prenájom pozemku Bc. Dagmar Cisková
V diskusii k tejto žiadosti po vypočutí podnetov Jána Mišenka a Karola Mišenka bolo
navrhnuté, aby žiadateľka dokladovala obci vyjadrenia Slovenskej správy ciest Prešov,
Dopravného inšpektorátu Prešov k danej žiadosti nakoľko sa jedná o pozemok v bezprostrednej
blízkosti štátnej cesty.
Bol daný návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
· prerokovalo žiadosť Bc. Dagmar Ciskovej
·

súhlasí s úpravou terénu po predložení vyjadrení príslušných orgánov k úprave terénu
a priekopy za účelom parkovania ( Dopravný inšpektorát, Slovenská správa ciest,
projektový návrh parkovacích miest s odvedením povrchovej vody s vyjadrením
stavebného úradu, vzťah k pozemku 626/1)

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2
1
1
0

Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šuťak,
Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová
Ing. Pavol Blaščák
Jozef Jura

Starosta informoval poslancov o financovaní 6. Šarišskodraveckých kultúrnych slávností.
Poďakoval za spoluprácu pri ich organizovaní.
Súčasne bolo navrhnuté, aby termín organizovania nasledujúcich slávností v r. 2020 bol
posledný víkend pred prázdninami s tým, aby diskotéka bola v sobotu.
Starosta obce informoval poslancov, že obec bola úspešná a na základe žiadosti o dotáciu získala
od Prešovského samosprávneho kraja dotáciu 2 000,- € na realizáciu nového trávnika na ihrisku
v areály základnej školy. Spolufinancovanie obce predstavuje 20 % z poskytnutej dotácie.
Nakoľko v rámci prác sa počíta do budúcnosti s realizáciou závlahového systému, pri úprave
trávnika je potrebné zabudovať rozvody na závlahu. Predstavuje to náklady cca 500 €.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
Berie na vedomie : informáciu o schválení dotácie z PSK vo výške 2000€ na rekonštrukciu
trávnatého ihriska v areáli školy
Schvaľuje – rekonštrukciu hracej plochy ihriska v areáli školy, aj prípravu na závlahu ihriska
a spolufinancovanie projektu.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing.
Stanislav Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák

Jozef Jura

Starosta obce informoval poslancov s havarijným stavom osobného automobilu Skoda Octavia,
ktoré je vo vlastníctve obce. Je potrebné zabezpečiť kúpu nového auta pre potreby obce, DHZ
a aj futbalového klubu. Bude potrebné 7 miestne auto, financované splátkovo bez navýšenia
podľa možnosti a do výšky kúpnej ceny 30 tis €.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nového motorového vozidla ( min. 7 miestne) max. do
výšky kúpnej ceny 30.000 € na splátky.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Stanislav
Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin
Haborák

Jozef Jura

Návrh na odmenu kontrolórka obce podal starosta obce a navrhol 400,- € za práce naviac, ktoré
pre potreby obce vykonávala.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 400,- €

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

K bodu 10

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Katarína
Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Stanislav
Mišenko, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin
Haborák

Jozef Jura

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Žvanda
Martin Haborák
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

