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Prítomní: pod�a prezen�nej listiny  
�

Program zasadnutia:  
 
 
K bodu 1 Otvorenie zasadnutia  
 
Zasadnutie obecného zastupite�stva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovi�. 
Privítal    poslancov obecného zastupite�stva a kontrolórku obce.  
 
K bodu 2 Schválenieprogramu zasadnutia OcZ 
 
 Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia OcZ   v znení:  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 
3. Kontrola uznesení obecného zastupite�stva  
4. Ur�enie zapisovate�a, overovate�ov zápisnice a návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie Závere�ného ú�tu obce za rok 2021 
6. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy na nájom bytu �.11 v nájomnom bytovom dome �. 

347  
7.  Projekt EUROVELLO 11 – informuje p. Martin Siska, externý koordinátor cyklotrasy 

EUROVELLO   
8.  Rôzne a Diskusia  
9.  Záver 
 

Návrh na uznesenie 
 
Obecné  zastupite�stvo v Šarišských Dravciach schva�uje program zasadnutia obecného 
zastupite�stva v znení 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 
3. Kontrola uznesení obecného zastupite�stva  
4. Ur�enie zapisovate�a, overovate�ov zápisnice a návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie Závere�ného ú�tu obce za rok 2021 
6. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy na nájom bytu �.11 v nájomnom bytovom dome �. 

347  
7.  Projekt EUROVELLO 11 – informuje p. Martin Siska, externý koordinátor cyklotrasy 

EUROVELLO   
8.  Rôzne a Diskusia  
9.  Záver 
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K bodu 3  Kontrola uznesení obecného zastupite�stva  
 
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutí d�a 1.3.2022 Informáciu 
zobrali poslanci na vedomie.  

 
Návrh na uznesenie  
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
 A:berie na vedomie  kontrolu uznesení zo zasadnutí d�a  1.3.2022 
 
�
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K bodu 4  Ur�enie zapisovate�a, overovate�ov zápisnice a návrhovej komisie 
 



Starosta obce ur�il za overovate�ov  zápisnice PaedDr. Katarína Jani�ová, Peter Šu�ak , za 
zapisovate�ku Mgr. Iveta Mišen�íková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov   Ing. �uboš 
Goliaš, Ing. Miroslav Žvanda  
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
ur�uje:   
- za zapisovate�ku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišen�íková 
- overovate�ov zápisnice:  Jozef Šuhaj, Katarína Hovan�íková 
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Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupite�stvo volí do návrhovej komisie:   Ing. Pavol Blaš�ák,  PaedDr. Katarína 
Jani�ová 
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K bodu 5  Návrh na schválenie Závere�ného ú�tu obce za rok 2021 
 
 
S návrhom Závere�ného ú�tu obce za rok 2021 informovala podrobne ú�tovní�ka obce p. 
Mária Šašalová. Návrh  Závere�ného ú�tu bol poslancom zaslaný na posúdenie 
a pripomienkovanie. K návrhu svoje stanovisko predložila kontrolórka obce. Tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
 
 Návrh na uznesenie  
 
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
�

A. berie na vedomie – stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Závere�nému ú�tu za rok 
2021. 

B.  schva�uje  

1. Závere�ný ú�et obce Šarišské Dravce za rok 2021 s výrokom – celoro�né hospodárenie 
bez  výhrad. 

2. použitie prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpo�tu vo výške 161 956,98  
EUR  zisteného pod�a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov :  

�� Na krytie schodku finan�ných operácii vo výške 149355,70 Eur 

�� Na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 601,28 Eur 
 

3. tvorbu  rezervného fondu vo výške 12 601,28  EUR  

  4. použitie rezervného fondu – na úpravu miestnej komunikácie pri cintoríne vo výške 
12 000€ 
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K bodu  6 Návrh na schválenie nájomnej zmluvy na nájom bytu �.11 v nájomnom bytovom 
dome �. 347  
 
 
Pracovní�ka obce oboznámila poslancov s ukon�ením nájmu bytu �. 11 v nájomnom bytovom 
dome �. 347 ku 30.4.2022. Finan�ná komisia na svojom zasadnutí d�a 15.3.2022 prehodnotila 
žiadosti o nájom bytov odporu�ila byt prideli� žiadate�ovi Ondrejovi Miženkovi a Zuzane 
Tim�ovej bytom Dubovica. 
 
Návrh na uznesenie  
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
 schva�uje  nájom bytu �. 11 v bytovom dome �. 347 o výmere 59,70 m2, KÚ Šarišské Dravce 
pre    Ondreja Miženka, bytom Dubovica  4 a Zuzanu Tim�ovú, bytom Dubovica 182   od  
1.5.2022 do  30.4.2025. 
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K bodu 7  Projekt EUROVELLO 11 – informuje p. Martin Siska, externý koordinátor 
cyklotrasy EUROVELLO   
 

Starosta obce privítal externého koordinátora Prešovského samosprávneho kraja  pre  projekt 
Eurovello 11p. Martina Sisku. Tento poslancom ozrejmil vývoj cyklistiky na Slovensku a aj 
projekty v rámci okolitých krajín. Oboznámil  ich s trasou európskeho projektu, cez ktoré 
krajiny je plánovaný. V rámci lokálneho �asti projektu v našej obci a obciach Hornej Torysy 
konštatoval, že stav pripravenosti  je na vysokej úrovni. V týchto obciach je projekt vedený po 
ve�mi prijate�nom cestnom teréne, nie sú tu horské �asti. V rámci diskusie odpovedal na 
otázky poslancov. 
Starosta k tomu informoval, že zo strany obce je potrebné otvori� na prepracovanie Územný 
plán obce a zapracova� trasu cyklotrasy tak ako je uvedená v projektovej dokumentácii. 
Územný plán rieši cyklotrasu, ale v inej �asti obce. Tento bude potrebný k vybaveniu 
územného a stavebného povolenia ako podklad. 



 
 
Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
A. berie na vedomie   informácie  od p. Martina Sisku  oh�adom cyklotrasy EROVELLO 11 
v obci Šarišské Dravce 
B. schva�uje – otvorenie územného plánu obce Šarišské Dravce pre zapracovanie návrhov pre 
zmeny a doplnky 
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K bodu 8  Rôzne a Diskusia  
 
 
Dofinancovanie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na odmeny 
 
Starosta obce informoval poslancov so žiados�ou ZŠ s MŠ Šarišské Dravce oh�adom 
dofinancovanie prostriedkov na odmeny pod�a Kolektívnej zmluvy vyššieho stup�a pre 10 
zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ v celkovej výške 47 536,- €|. Po diskusii k tomuto bodu 
programu dal návrh na prijatie uznesenia. V nadväznosti na uvedené bol predložený návrh na 
Rozpo�tové opatrenie �. 2/2022,  s ktorým oboznámila p. Mária Šašalová. 
�

Návrh na uznesenie 
 	
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
prerokovalo žiados� ZŠ s MŠ Šarišské Dravce o dofinancovanie finan�ných prostriedkov – 
odmeny pod�a Kolektívnej zmluvy vyššieho stup�a 
 
schva�uje dofinancovanie finan�ných prostriedkov pre 10 zamestnancov na mimoriadne 
odmeny v súlade s bodom 1 Dodatku �. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stup�a  v celkovej 
výške 4 536,-€  pre ZŠ s MŠ Šarišské Dravce  

- zmenu rozpo�tu formou rozpo�tového opatrenia �. 2/2022 
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Žiados� o finan�ný príspevok  - Farský úrad Šarišské Dravce  
 
Farský úrad Šarišské Dravce doru�il žiados� o finan�ný príspevok a finan�nú výpomoc pri 
realizácii rekonštrukcie ozvu�enia farského kostola v Šarišských Dravciach. Predpokladaný 
rozpo�et predstavuje 11 tis €. 
V diskusii poslanci požadovali bližšie informácie o projekte rekonštrukcie. Bolo navrhnuté 
rieši� financovanie zbierkou veriacich. Obec potrebuje rieši� a financova� vlastné projekty. 
Poslanci požadali o doplnenie žiadosti o rozpo�et projektu. 
Bol daný návrh na uznesenie k tejto žiadosti. 
 
Návrh na uznesenie 
Obecné zastupite�stvo v Šarišských Dravciach 
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Interpelácie poslancov: 

 
- Ing.  Pavol Blaš�ák  poukázal na potrebu opravy rigola na daž�ovú kanalizáciu na 

miestnej komunikácii pri rodinnom dome �.   200 
Starosta k tomu uviedol, že v rozpo�te máme zahrnutú opravu rigolu pri �. 222, neskôr 
v rámci finan�ných možností obce bude predmetom opravy aj rigol pri �. 200, o jeho 
stave vie. 

- PaedDr . Katarína Jani�ová poukázala, aby obec venovala pozornos� �asti obce 
Záhrady, kde opä� vzniká nova skládka odpadu. Starosta k tomu odpovedal, že zistí 
stav. 

- Jozef Šuhaj – na kompostovisku za býv. PD bude potrebné upravi� bioodpad a zhrnú� 
ho bágrom a terén spevni� kamenivom. Je tam mo�aristý terén.  
 
Starosta obce pozval poslancov na posviacku sochy sv. Floriána 4.5.2022 po sv. Omši 
Sú�asne pozval aj k organizácii a ú�asti na posedení s programom žiakov ZŠ s MŠ 
Šarišské Dravce d�a 15.5.2022 z príležitosti D�a matiek. 
 

 
 
K bodu12   Záver  
 
Starosta obce po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie ukon�il. 
 
 
Zapísala: Mgr. Iveta Mišen�íková 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Jozef Šuhaj  v.r. 
                                        Katarína Hovan�íková     v.r. 
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