
Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce 
konaného dňa 1. decembra 2014

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Voľba komisií obce, predsedov a členov komisií
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami  na celé funkčné obdobie, odmeňovanie poslancov
11. Diskusia 
12. Záver

K     bodu l

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta 
obce Ing. Jozef Bujňák, ktorý bol opätovne zvolený za starostu obce. Privítal prítomných 
poslancov a hostí.

K     bodu 2 

Za overovateľov zápisnice  starosta obce  určil poslancov Ing. A. Blaščáka a Mgr. M. 
Angeloviča. Za overovateľov zápisnice určil poslancov RNDr. P. Haboráka a J. Janiča. 

K     bodu 3

Podpredseda miestnej volebnej komisie p. Semančíková  oboznámila prítomných s výsledkom
volieb do orgánov samosprávy obce z 15.11.2014. Odovzdala starostovi obce a zvoleným 
poslancom osvedčenia o zvolení. 

K     bodu 4 

Starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý vlastnoručne podpísal. (Príloha č. 1 
zápisnice)



K     bodu 5

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý 
vlastnoručne všetci  podpísali. (Príloha č. 2  zápisnice)

K     bodu 6

V tomto bode programu vystúpil starosta obce a prihovoril sa prítomným poslancom 
a občanom. Oboznámil ich s aktivitami, ktoré plánuje v spolupráci s OcZ zrealizovať v 
novom volebnom období.

K     bodu 7

Starosta obce predložil poslancom na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia OcZ. 
Za program hlasovali: Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, 
Mária Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.

K     bodu 8

Novelou zákona o obecnom zriadení č. 390/1990 Zb. , platnou od 1.4.2010 sa § 12 doplnil 
o skutočnosti, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 
mesiace. Ak starosta nezvolá zasadnutie OcZ , zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec 
poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo ho odmietne viesť, 
takto zvolané OcZ vedie ten, kto ho zvolal. Na základe uvedeného starosta obce navrhol Ing. 
Blaščáka za poslanca, ktorý môže zvolať obecné zastupiteľstvo. Za svojho zástupu starosta 
ustanovil Jozef Janiča.
Za svoj návrh dal hlasovať:
Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti:  - - -
Zdržal sa: - - - -

K     bodu 9

Starosta obce predložil návrh na voľbu komisií obce, ich predsedov a členov:

Návrhy na zriadenie  komisií, predsedov a členov:

Finančná komisia:  Ing. Blaščák  A.– predseda
          Mária Janošková- člen, M. Šašalová – člen, Mgr. Mišenčíková I.- člen

Kultúrno-spoločensko-športová komisia: RNDr. Pavol Haborák  – predseda
Peter Berdis - člen, 
Martin Haborák – člen
Mgr. Pavol Polomský - člen

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:  Mgr. Marko Angelovič – predseda
Miroslav Švec – člen



Pavol Dija - člen
Mišenko Pavol  č. 131- člen

Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá prijíma majetkové priznanie starostu obce.

Komisia na ochranu verejného záujmu:      Janič J. – predseda, Ing. Blaščák -člen, Mária 
Janošková - člen

Návrh pripomienkoval Mgr. Angelovič, ktorý nesúhlasil s členstvom a vedením Komisie pre 
verejný poriadok v obci. Starosta oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, kto by túto funkciu 
prijal.  Nakoľko nebol zo strany poslancov prejavený záujem o vedenie Komisie pre verejný 
poriadok v obci, návrh na predsedu tejto komisie bude predložený na ďalších zasadnutiach 
OcZ.

Starosta obce dal hlasovať o zložení Finančnej komisie: Ing. Blaščák  A.– predseda
          Mária Janošková- člen, M. Šašalová – člen, Mgr. Mišenčíková I.- člen

Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  - - - - 

Starosta podal návrh na schválenie Kultúrno-spoločensko-športová komisie: RNDr. Pavol 
Haborák  – predseda,  Peter Berdis - člen, Martin Haborák – člen, Mgr. Pavol Polomský - člen

Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  - - - - 

Následne bol daný návrh na schválenie zloženia Komisie pre verejný poriadok a životné 
prostredie:   Miroslav Švec – člen, Pavol Dija – člen, Mišenko Pavol  č. 131- člen, Návrh na 
predsedu komisie bude predložený na ďalších zasadnutiach OcZ.

Za hlasovali:  Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária Janošková, RNDr.  Pavol 
Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  Mgr. Angelovič Marko

Po predložení návrhu dal starosta o zložení  Komisie na ochranu verejného záujmu a jej 
zložení hlasovať:      Janič J. – predseda, Ing. Blaščák -člen, Mária Janošková - člen

Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  - - - - 



K     bodu 10

Právne postavenie starostu obce, stanovenie minimálnej výšky mesačného platu starostu obce 
zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce určuje zákon č. 
253/1994 Zb. v znení zákon č. 289/2002 Z.z.
Starostovi obce bol schválený úväzok 1,00. Plat starostu obce predstavuje násobok 
koeficientu 1,98 platného pre našu obec a priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci rok. Plat starostu tak predstavuje 1631,50 € mesačne. Tento prepočet 
predstavuje základný plat starostu. OcZ môže starostovi tento plat navýšiť. Doposiaľ 
uznesením č. 10 z 19.12.2013 predstavuje toto navýšenie 20 % . Poslanci v rámci diskusie 
vyjadrili svoje názory ku spôsobu navýšenia platu – RNDr. Haborák nesúhlasí s určovaním 
platu cestou tajného hlasovania. Poslanci vyjadrili názor, aby plat starostu bol ponechaný, 
ostáva 20 % navýšenie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. V
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v 
zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z, v znení neskorších predpisov zvýšený plat starostu 
o 20 % s účinnosťou  od mesiaca december 2014.  

Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  - - - - 

 V zmysle Zásad odmeňovania poslancov starosta navrhol ponechať  odmenu za účasť na 
zasadnutí 25 €. Predsedom jednotlivých komisií za zasadnutie bude vyplatená odmena 20.-  
členom komisií za zasadnutie 10,- €
 
Za hlasovali:  Mgr. Angelovič Marko, Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija, Mária 
Janošková, RNDr.  Pavol Haborák,  Jozef Janič,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec.
Proti : - - -
Zdržal sa:  - - - - 

K     bodu 11

V diskusii starosta obce odpovedal prítomným občanom obce na ich otázky a zasadnutie 
ukončil.

Ing. Jozef Bujňák v.r.
       starosta obce 



Overovatelia zápisnice :

Jozef Janič v.r.

RNDr. Pavol Haborák   v.r.

Návrhová komisia: 

Ing. Anton Blaščák        v.r.
Mgr. Marko Angelovič v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r.




