
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa  15.12.2022 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 5/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Šarišské Dravce 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 4/2022 

o financovaní materských škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na 

území obce Šarišské Dravce, na kalendárny rok 2023 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2022 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 

8. Žiadosť o dotáciu na  činnosť FK Šarišské Dravce 

9. Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci 

Šarišské Dravce 

10. Návrh rozpočtu obce Šarišské Dravce na rok 2023 

11. Návrh plánu práce kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

12. Rôzne a diskusia  

13.  Záver  

 

 
 

 

K bodu 1   Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Pavol Blaščák. Privítal    

poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolórku obce.  

 

K bodu 2    Schválenie programu zasadnutia OcZ 

 

 Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia OcZ   v znení:  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 5/2022 o miestnych 



daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Šarišské Dravce 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 4/2022 o financovaní 

materských škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 

zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na území obce Šarišské 

Dravce, na kalendárny rok 2023 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2022 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 

8. Žiadosť o dotáciu na  činnosť FK Šarišské Dravce 

9. Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Šarišské 

Dravce 

10. Návrh rozpočtu obce Šarišské Dravce na rok 2023 

11. Návrh plánu práce kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

12. Rôzne a diskusia  

13.  Záver  

 

Návrh na uznesenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

K bodu 3    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
 

Starosta obce určil za overovateľov  zápisnice Mateja Hovanca a Antona Filipa, za zapisovateľku 

Mgr. Iveta Mišenčíková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov   Ing. Ľuboša Goliaša a Ing. 

Lukáša Mišenčíka 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

      A. určuje:   



 - za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia OZ p.  Mgr. Iveta Mišenčíková 

 - overovateľov zápisnice: p. Matej Hovanec, Anton Filip 

 

B. volí:    

návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. Lukáš Mišenčík 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

 

K bodu 4   Kontrola uznesení 
 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo 

dňa 22.11.2022. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.11.2022 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

  
      

 

K bodu 5     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 5/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 



území obce Šarišské Dravce 

 

 

Starosta obce poslancov oboznámil, že obec je povinná vytvoriť podmienky na zber odpadov, 

Avšak nemá na zber a vývoz odpadov doplácať. Od roku 2026 sa predpokladá enormný nárast 

ceny za skládkovanie odpadu. Odpady TKO bude nutné ešte triediť, s čím budú spojené 

navýšené náklady na oblasť riešenia zberu a likvidácie odpadov. Náklady v obci za 1.-

11.2022 predstavujú cca 25 ti €. Návrh starostu ohľadom poplatku za zber, odvoz, likvidáciu 

a skládkovanie odpadov je na rok 2023 vo výške 20,-€/osoba/rok. Kontrolórka poznamenala, 

že ceny za spracovanie odpadov má firma Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves prijateľné. 

V okrese Stará Ľubovňa sú ceny oveľa vyššie. K riešeniu vývozu a likvidácie odpadov  z BIO 

kontajnerov (zelené kontajnery) starosta podal poslancom informácie. Poslanec Matej 

Hovanec navrhol riešiť vývoz týchto kontajnerov technikou z obce Poloma, alebo využiť 

obecné nákladné vozidlo IVECO. Starosta obce ohľadom financovania odpadového 

hospodárstva uviedol, že obec má za rok 2021 výborný koeficient v rámci odpadov. Je 

predpoklad, že sa to zmení zálohovaním plastových fliaš. Poslanec Matej Hovanec poukázal, 

aby sa viac prikladal význam osvete v oblasti separovania odpadov. Starosta k tomu 

poznamenal, že aj štát by mal robiť väčšiu osvetu, nenechávať zodpovednosť iba na obciach. 

K návrhu na stanovenie ceny za TKO v roku 2023 po diskusii sa dohodol poplatok vo výške 

0,057 €/deň/osoba. 

Následne bolo dané hlasovanie o návrhu VZN obce  Šarišské Dravce č. 5/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Šarišské Dravce:  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. p r e r o k o v a l o    Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 5/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Šarišské Dravce 

B. u z n á š a    s a    na  Všeobecne záväznom  nariadení obce Šarišské Dravce č. 5/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Šarišské Dravce 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

                                                                                                                                                

 

K bodu  6   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišské Dravce č. 4/2022 



o financovaní materských škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na území obce Šarišské 

Dravce, na kalendárny rok 2023 

 

 

K návrhu VZN podal informácie starosta obce. Doplnila ho kontrolórka obce. Jedná sa 

o financovanie nákladov materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a Centra 

voľného času v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Prepočty výšky dotácií sa odvíjajú od počtu detí 

v MŠ, žiakov v ZŠ, potencionálnych stravníkov ŠJ so stavom k 15.9.2022. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. p r e r o k o v a l o       Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Dravce č. 4/2022 

o financovaní materských škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na území 

obce Šarišské Dravce, na kalendárny rok 2023 

B.  u z n á š a    s a    na     Všeobecne záväznom nariadení  obce Šarišské Dravce č. 4/2022 

o financovaní materských škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na území 

obce Šarišské Dravce, na kalendárny rok 2023 

 

  

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

 

K bodu 7     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2022 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 

 

Starosta obce informoval poslancov, že uvedeným VZN sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo 

a k 1.11.2022 bolo aj schválené. Nastala však zmena vo finančných pásmach, je potrebné ho 

upraviť. VZN rieši financovanie obedov na 1. A 2. Stupni základnej školy, v materskej škole 

aj desiatu a olovrant okrem obeda. Taktiež cenu za obedy pre seniorov v Dennom stacionári, 



a aj v obci. Po diskusii k návrhu bola upravená réžia u dospelého stravníka v ŠJ na 2.50 

€/obed, kde cena obeda bude celkom 4,50 €. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A.  p r e r o k o v a l o     Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2022 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 

 

B.  u z n á š a    s a    na  Všeobecne záväznom  nariadení obce č. 6/2022 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: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

K bodu 8     Žiadosť o dotáciu na  činnosť FK Šarišské Dravce 

 
 

So žiadosťou oboznámil starosta obce. V rámci financovania činnosti FK Šarišské Dravce je 

potrebné  uhrádzať poplatky SFZ, zabezpečovať údržbu a kosenie ihriska, nákup športového 

vybavenia, občerstvenie na tréningy a zápasy a riešiť aj rekonštrukciu šatní. Dotácia by mala 

byť vo výške 24 tis € v zmysle žiadosti. Začiatkom roka 2022 bola vyhrotená situácia s 

energiami, ktoré enormne vzrástli.  Boli prijaté opatrenia, ktoré priniesli úspory. Znížili sa 

náklady na vykurovanie budovy. Aj iné poplatky sa výrazne navýšili. Treba však konštatovať, 

že futbal v obci je na úrovni.  Poslankyňa Katarína Hovančíková k dotácií na činnosť FK 

poznamenala, že na obecné podujatia máme v návrhu rozpočtu na rok 2023 výšku 6 tis €, to je 

pre celú obec. A futbal musí obec   financovať vo výške 20 tis € a aj viac. Je to veľa.  

Poslanec Ing. Ľuboš Goliaš k tomu povedal, že do futbalovej činnosti sú zapojené aj deti z 

obce, nie iba mužstvo dospelých. Mládež si musíme vychovať.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

A. berie na vedomie informáciu starostu obce o podanej žiadosti o dotáciu na činnosť FK 

Šarišské Dravce na rok 2023 



B. schvaľuje dotáciu na činnosť FK Šarišské Dravce vo výške 24.000,- € na rok 2023 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti: 1 Ing. Juraj Dobrovič 

Zdržal sa: 1 Katarína Hovančíková 

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 
 
 

K bodu 9     Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci 

Šarišské Dravce 

 

Starosta obce predložil poslancom Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov obce, ktorý 

poslanci prerokovali. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

A. prerokovalo úpravy Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci 

Šarišské Dravce  

B. schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Šarišské 

Dravce  

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

K bodu 10      Návrh rozpočtu obce Šarišské Dravce na rok 2023 

 

 



K návrhu rozpočtu obce na rok 2023 podal podrobné vysvetlenie starosta obce. Kontrolórka 

obce podala Stanovisko k návrhu rozpočtu.  

 

 

Návrh na uznesenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. berie na vedomie  

- Návrh rozpočtov obce na roky 2024-2025  

- Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023  

 

B. schvaľuje  

- rozpočet obce na rok 2023 na úrovni jednotlivých kategórií 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, Ing. Juraj Dobrovič, 

Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Katarína Hovančíková 

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

K bodu  11     Návrh plánu práce kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

 
 Kontrolórka obce predstavila poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2023 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 

schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

  

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   



Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

 
 
 

K bodu 12       Rôzne a diskusia  

    

 

VZN č. 7/2022 o poskytovaní OPS, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálnu 

službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce  

 
 V nadväznosti na schválené VZN č. 5/2022 je potrebné upraviť aj VZN o poskytovaní 

sociálnej služby, o spôsobe úhrady a výšky úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári. 

Informoval starosta obce.  
 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 

  

A. p r e r o k o v a l o Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. 7/2022 o poskytovaní 

sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálnu službu 

v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce  

B.  u z  n á š a    s a    na   Všeobecne záväznom nariadení obce  č. 7/2022 o poskytovaní 

sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálnu službu 

v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce  

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

Poplatky za prenájom  v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 

 

Vedenie ZŠ s MŠ Šarišské Dravce doručilo obecnému úradu návrh na úpravu výšky 

poplatkov za prenájom telocvične, jedálne s kuchynkou, priestorov pre pracovisko ZUŠ, 

nájom krojov a stanovenie poplatku za nájom iných priestorov v ZŠ s MŠ.  

Poslanci o návrhu rokovali a upravili  len poplatok za prenájom telocvične na 10,- €/hod. 

Ostatné položky schválili. 

 

Návrh na uznesenie: 



 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

A. s c h v a ľ u j e   výšku poplatkov za prenájom priestorov a majetku v správe školy 

v zmysle Návrhu zo dňa 8.12.2022: 

 

1. telocvičňa  10,- €/hodina 

2. jedáleň + kuchynka  100,- €/akcia 

3. Priestory pre ZUŠ Lipany   300,- €/rok 

4. Iné priestory    100,- €/deň 

5. Kroje    20,- €/kus/týždeň 

        

Hlasovanie:    

Za: 7 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton 

Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej 

Hovanec, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 JUDr. Lenka Thurská, Ing. Miroslav Žvanda 

Nehlasovali:   

 

 

V rámci diskusie starosta obce informoval na margo zimnej údržby obce, že aj keby sa 

poslanci uzniesli na kúpe traktora, do splnenia všetkých náležitostí napr. verejné obstarávanie, 

prejde dlhá doba, bude to neaktuálne. Iným, prístupnejším riešením je zriadiť v obci sociálny 

podnik, ktorého hlavnou požiadavkou je zamestnávať a hlavne znevýhodnených 

zamestnancov. Zriadením takého podniku má obec veľa možností získať finančné prostriedky 

z regionálneho príspevku.  

 

 

K bodu 13   Záver  

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Matej Hovanec  v.r.   

 

Anton Filip v.r.            



 

 
 


