Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
konaného dňa 29.2.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Mgr. Haborák, Mgr. Švec
Návrhová komisia: Mgr. Angelovič, p. Štofan

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Pozemkové úpravy v obci – prerokovanie (informuje Ing. Peter Hurný, riaditeľ
Obvodného pozemkového úradu Prešov), návrh na schválenie
4. Komunitný plán sociálnych služieb – návrh na schválenie
5. Investičné akcie v obci – informácia starostu
6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci na rok 2012
7. Zberný dvor v obci - princípy zberného dvora, informácia o výzve na ďalšiu separáciu
odpadov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných
poslancov a hostí a konštatoval, že je obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci
jednohlasne schválili program, ktorým sa zasadnutie riadilo.
K bodu 2
Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia 21.12.2011.
K bodu 3
Pozemkové úpravy v obci
Starosta obce podal poslancom informácie ohľadom zasielaných listov vo veci
vykonania prieskumu o realizácii pozemkových úprav v obci, ktoré budú podkladom pre
Obvodný pozemkový úrad Prešov. Občanom – vlastníkom podielov na pozemkoch v obci
boli zasielané návratky, ktoré po potvrdení súhlasu resp. nesúhlasu s uskutočnením
pozemkových úprav zašlú na adresu Obvodného pozemkového úradu Prešov , resp. obecného
úradu. Vlastníkom podielov na pozemkoch, ktorí nie sú občanmi obce bude zaslaný list
s návratkou poštou. Bližšie informácie o podstate pozemkových úprav predniesol Ing. Hurný,

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov. Pozemkové úpravy predstavujú sceľovanie
podielov vlastníkov na pozemkoch v katastri obce. Bonita pôdy a kvalita bude zachovaná.
Záplavové územia nebudú predmetom sceľovania pozemkov, tieto zostanú v správe
pozemkového fondu SR. Podmienkou vykonania komasácie pozemkov je súhlas 2/3
vlastníkov. Proces sceľovania je dlhoročný, 3-4 roky. Náklady budú uhrádzané z finančných
prostriedkov EU. Predmetom komasácie budú pozemky typu E – extravilán obce.
K novovzniknutým pozemkov sa vytýčia prístupové cesty.
Tento proces sceľovania bude v plnej miere riadený a vykonávaný Obvodným pozemkovým
úradom Prešov. Uznesenie o schválení procesu jeho vykonávania nie je zo strany OcZ
potrebné.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o vykonávanom prieskume ohľadom
sceľovania pozemkov v obci Šarišské Dravce a informácie o samotnom procese sceľovania
pozemkov.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - K bodu 4
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Dravce

Návrh spracovaného dokumentu obce – Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Šarišské Dravce (KPSS) bol poslancom zaslaný mailovou poštou pred zasadnutím OcZ.
Povinnosť plánovať sociálne služby a mať spracovaný KPSS vyplýva obciam zo zákona
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 80, bod a). Spracovateľom KPSS bolo občianske
združenie PSI Šariš financovaného v rámci projektu „Komunitné siete partnerstva“. Tento
plán je spracovaný na obdobie rokov 2011 – 2016. Projektovou manažérkou pre našu obec
bola Ing. Magdaléna Artimová, ktorá zaslala stanovisko k spracovanému KPSS. O tomto
stanovisku informovala poslancov pracovníčka OcÚ Mgr. Mišenčíková. Toto stanovisko tvorí
prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie:
OcZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Dravce na obdobie rokov
2011 – 2016.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

K bodu 5
Investičné akcie obce
Starosta obce podal poslancom informácie ohľadom investičných akcií, ktoré sú v obci
realizované. Práce na rekonštrukcii kaštieľa boli začaté v novembri 2011. Na uvedenej akcii
prebehli tri kontrolné dni, ktorých sú účastní projektant rekonštrukcie kaštieľa, zástupca firmy
vykonávajúcej rekonštrukčné práce, zástupca Krajského pamiatkového úradu, nakoľko sa
rekonštruuje kultúrna pamiatka, stavebný dozor a zástupca obce. V dôsledku silných mrazov
boli práce v mesiaci február prerušené. Z dôvodu objavených fresiek v objekte kaštieľa bude
potrebné vykonať ďalší reštaurátorský výskum. Väčšina stavebných prác bude vykonaná
v priebehu roka 2012.
V tomto roku budú vykonávané práce na akcii „Protipovodňová ochrana
Kučmanovského potoka a potoka Goduša“ Zmluva o NFP je podpísaná. Bola vykonaná
kontrola procesov verejného obstarávania po častiach : stavebný dozor, dodávateľ stavebných
prác, externý manažment, VO na verejné obstarávanie, geodetické práce.
Zmluva o dielo na stavebné práce s firmou STRABAG a.s. Bratislava bola podpísaná
v mesiaci február 2012. Ukončenie prác je plánované v decembri 2013. Ohľadom regulácie
potokov boli zo strany poslancov na starostu adresované otázky plánovaných prác aj v časti
areálu býv. PD.
V štádiu projektovania je nájomný dom s 8 bj, v priestoroch ktorého budú realizované
priestory ZS a lekárne. Po spracovaní projektu bude tento predložený na posúdenie
a pripomienkovanie OcZ.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom investičných akcií
obce k 29.2.2012.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - K bodu 6
Plán kultúrno-spoločenských podujatí obce na r. 2012
Starosta obce v tomto bode programu navrhol usporiadať podujatia obce, ktoré majú
v obci tradíciu – v mesiaci máj oslavy Dňa matiek, v mesiaci jún – oslavy Dňa detí, v októbri
posedenie s dôchodcami obce z príležitosti mesiaca úcty k starším. V mesiaci december by
obec tradične organizovala rozsvietenie vianočného stromčeka na deň sv. Mikuláša,
posedenie s jubilujúcimi dôchodcami a rodičmi novorodencov. Starosta podotkol, že je
vhodné okrem futbalu v obci podporovať aj iné spoločenské aktivity. Obec privíta iniciatívu
jednotlivcov aj skupín pri organizovaní spoločenských podujatí. V rámci diskusie poslanci
predniesli návrhy na organizovanie akcií športového charakteru napr. súťaž na horských
bicykloch, na štvorkolkách. O týchto akciách bude vhodné informovať aj okolité obce,
z ktorých jednotlivci alebo družstvá
by v prípade záujmu mohli byť účastníkmi.
V jesenných mesiacoch bude obec organizovať poznávací zájazd do Vysokých Tatier. Mgr.
Angelovič navrhol organizovať pre dôchodcov obce návštevu filmového predstavenia „O

Bohoch a ľuďoch“, ktorý by mal byť v programe kín v jarných mesiacoch. Tohto roku 17.
júna bude v obci slávená aj primičná sv. omša bohoslovca Jozefa Bujňáka, kde bude vhodné
spolupracovať s rodinou primicianta a zo strany obce organizačne vypomôcť. Starosta
požiadal poslancov, aby svoje návrhy na kultúrno-spoločenské a športové akcie obce
predniesli na najbližšom zasadnutí OcZ a tieto budú zapracované do Plánu kultúrnospoločenských a športových podujatí obce na rok 2012.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy starostu obce a poslancov OcZ v rámci Plánu
kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce na rok 2012.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

K bodu 7
Zberný dvor v obci
odpadov

- princípy zberného dvora, informácia o výzve na ďalšiu separáciu

Starosta podal poslancom informáciu o účasti obce na projekte ZOHT ohľadom
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Na obci sú rozmiestnené zelené kontajnery, ktoré
slúžia práve na tento druh odpadu. Obecný úrad o ich rozmiestnení a účele informoval
občanov obce reláciou v miestnom rozhlase, avšak čiastočne sa to minulo účinku. Občania
tieto kontajnery využívajú na zmiešaný odpad. V rámci projektu BRO bola zakúpená
technika slúžiaca na spracovanie tohto odpadu. Táto technika je garážovaná v Lipanoch a je k
dispozícii obciam po objednaní si služieb. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto
zápisnice.
Princípy zberného dvora: obec musí mať vyčlenený priestor cca 500-600m2. Zbierali by sa
plasty, sklo, kov, papier, stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Tento priestor by
mal byť oplotený, občanom k dispozícii denne. Určil by sa jeden zodpovedný pracovník.
Starosta podotkol, že náklady na odpad sa každoročne zvyšujú. Firma Brantner Nova s.r.o.
Spišská Nová Ves, ktorá v obci zabezpečuje vývoz a likvidáciu odpadov je podľa jeho
informácii poskytuje najlacnejšie služby.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom zberného dvora
v obci.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

K bodu 8
Rôzne
1. Nájomná zmluva s Jozefom Hricom – MUSIC PUB Šarišské Dravce
Starosta obce informoval poslancom, že majiteľovi MUSIC PUB Šarišské Dravce p.
Hricovi bol zaslaný návrh nájomnej zmluvy na prenájom obecného pozemku parc. č . 537/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 293 m2, ktorý menovaný využíva na podnikateľské
účely. Menovaný však s návrhom zmluvy nesúhlasí, pretože výška nájmu je pre neho vysoká.
Menovaný sa zúčastnil zasadnutia a svoj nesúhlas zdôvodnil osobne. Informoval poslancov,
že rokoval so zástupcom COOP Jednoty Prešov p. Kušnírom. S uvedenou firmou má p. Hric
uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom objektu, ktorý využíva na podnikanie. Trvá na svojom
stanovisku a konštatoval, že on má nájomný vzťah iba COOP Jednotou. Starosta obce
vysvetlil, že obec zaslala návrh zmluvy okolo uvedeného objektu. Po vzájomnej diskusii
dospeli poslanci k návrhu, aby starosta obce spolu s nájomcom objektu p. Hricom spoločne
dohodli ďalší postup so zástupcom COOP Jednota Prešov p. Kušnírom.
2. Protipožiarne preventívne kontroly v obci

Mgr. Mišenčíková informovala poslancov obce s plánovanou kontrolou Hasičského
a záchranného zboru Prešov, ktorá kontroluje dokumentáciu ohľadom agendy požiarnej
ochrany obce. Tejto kontrole predchádza výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na
základe zákona 591/2005 Z .z. § 42. Tieto preventívne protipožiarne kontroly je potrebné
v obci vykonávať najmenej raz za 5 rokov. Prehliadky budú vykonávať starostom poverené
osoby p. Štefan Vitovič a p. Tomáš Heredoš v rodinných domoch, hospodárskych budovách
a aj v podnikateľských objektoch.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výkon protipožiarnych preventívnych kontrol v obci.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

3. Žiadosť o príspevok – žiadateľ Vladimír Filip, Šarišské Dravce 24

Menovaný si podal žiadosť o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu kúpeľne z titulu
svojho zdravotného postihnutia na ÚPSVaR avšak tento jeho žiadosti nevyhovel. Požiadal
preto o poskytnutie príspevku na uvedenú rekonštrukciu obec. Starosta obce zistí skutočnosti,
ktoré predchádzali podaniu žiadosti o príspevok na ÚPSVaR Prešov, či žiadosť obsahovala
všetky náležitosti. Táto žiadosť nie je dostatočne špecifikovaná, preto bude žiadateľovi
vrátená na doplnenie. Po jej doplnení bude žiadosť opätovne posúdená.

4. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2012

Účtovníčka obce p. Šašalová predniesla poslancom návrh rozpočtového opatrenia č.
1/2012 na úpravu rozpočtu na rok 2012. Jedná sa o úpravu v príjmovej časti rozpočtu –
dotácie na prenesený výkon ZŠ . Úpravu vo výdavkovej časti rozpočtu vykoná samotná
základná škola ako rozpočtová organizácia obce.
Ďalšia úprava je v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v položke poskytnutej dotácie na
povodňové škody z dôvodu poskytnutia tejto dotácie ešte v decembri 2011. Návrh
rozpočtového opatrenia č. 1/2012 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2012.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

5.

Voľba členov Rady školy

V mesiaci marec 2012 končí päťročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šarišské
Dravce. Má 11 členov, z ktorých 4 sú poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta deleguje do
tejto funkcie poslancov Mgr. Angeloviča, Jozefa Janiča, Marcelu Hovancovú a Ing. Vladimíra
Goliaša. 30. júna 2012 končí funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ, preto bude v mesiaci marec
vyhlásené výberové konanie na túto funkciu. Nasledne bude v mesiaci máj vykonaná voľba
riaditeľa ZŠ s MŠ. Nové funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ začne 1.7.2012.
Starosta obce dal jednotlivo hlasovať za delegovaných členov do Rady školy. Poslanci
postupne hlasovali a schválili návrh starostu. Pri jednotlivých hlasovaniach sa prítomní
delegovaní poslanci, o ktorých sa hlasovalo jednotlivo zdržali hlasovania.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie poslancov Mgr. Marka Angeloviča, Jozefa
Janiča, Marcelu Hovancovú a Ing. Vladimíra Goliaša za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ
Šarišské Dravce.

6. Odmena kontrolórke obce za rok 2011
Starosta obce navrhol vyplatiť kontrolórke obce za rok 2011 odmenu vo výške 150.- €
a dal o tomto návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu kontrolórke obce za rok 2011 vo výške 150.- €

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

7. Voľby do NR SR 10.3. 2012
Informáciu o príprave volieb do NR SR predniesla p. Šašalová, ktorá je zapisovateľkou
okrskovej volebnej komisie pre tieto voľby. V našej obci sa uskutočnia od 07.00 do 22.00 hod
v malej sále OcÚ. Obec má 981 oprávnených voličov, je vytvorený 1 volebný okrsok,. Do
OVK bolo delegovaných 17 členov za kandidujúce politické strany. Na prvom zasadnutí
OVK 26.1.2012 bola za predsedu OVK zvolená JUDr. Mišenková Emília, za podpredsedu
OVK Katarína Hovnčíková. Za organizačno-technické zabezpečenie volieb zodpovedajú Mgr.
Mišenčíková a p. Šašalová, pracovníčky OcÚ. Oprávneným voličom boli do 14.2.2012
doručené oznámenia o mieste a čase konania volieb zoznamy kandidátov. Obec obdržala 3
žiadosti o „Voľbu poštou“. a vydala 20 voličských preukazov.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave volieb do NR SR .
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliáš, Mgr. Haborák, J. Janič, Mgr. Angelovič, S. Štofan,
Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa: - - -

Informácia o plese obce konanom 29.12.2011
Poslancov informovala p. Šašalová, že príjmy z plesu predstavovali 2965 € a výdavky
1 739,59 €. Zisk teda predstavuje 1 225,41 €. Starosta navrhol tento výťažok použiť čiastočne
pre potreby FK Šarišské Dravce a to na nákup športových súprav. Poslanci s týmto návrhom
nesúhlasili. Po vzájomnej diskusii a prednesení jednotlivých návrhov použitia sa výťažok
z plesu použije nasledovne: 500 € bude poskytnutých na obstaranie materiálu na výstavbu
altánku v Kostolnej, o ktorý požiadal poslanec Mgr. Švec. Zvyšné finančné prostriedky budú
použité pri príprave kultúrnych podujatí obce, ktoré obec plánuje organizovať.
K bodu 9
Diskusia
V tomto bode programu predniesli poslanci svoje požiadavky a názory:
-Mgr. Švec poukázal na nedostatočne vykonávanú zimnú údržbu miestnych komunikácií.
-Poslanec S. Štofan podotkol, že v susednej obci Torysa je táto údržba vykonávaná oveľa
kvalitnejšie.
-Ing. Blaščák – na margo zimnej údržby poukázal na zle vykonávanú údržbu chodníkov
a následne na vypustené odkvapy na tieto chodníky, ktoré vplyvom mrazu zamŕzajú
a chodníky sú v určitých úsekoch neschodné.

- Mgr. Haborák – navrhol reláciou v miestnom rozhlase upozorniť držiteľov psov na voľne
pobehujúcich psov po obci.
Ing. Goliaš – navrhol vykonať rekonštrukciu obecných tabúľ na zverejňovanie oznamov.

K bodu 10
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

Zapísala: Mgr. Mišenčíková

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Tomáš Švec …........................
Mgr. Pavol Haborák …....................

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
č. 7/2012 zo dňa 29.2.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce

schvaľuje:
a) Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Dravce na obdobie rokov 2011 – 2016.
b) výkon protipožiarnych preventívnych kontrol v obci.
c) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2012.
d) delegovanie poslancov Mgr. Marka Angeloviča, Jozefa Janiča, Marcelu Hovancovú a Ing.
Vladimíra Goliaša za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
e) odmenu kontrolórke obce za rok 2011 vo výške 150.- €

berie

na vedomie:

a) informácie o vykonávanom prieskume ohľadom sceľovania pozemkov v obci Šarišské
Dravce a informácie o samotnom procese sceľovania pozemkov.
b) informáciu starostu obce ohľadom investičných akcií obce k 29.2.2012.
c) návrhy starostu obce a poslancov OcZ v rámci Plánu kultúrno-spoločenských a športových
podujatí obce na rok 2012.
d) informáciu starostu obce ohľadom zberného dvora v obci.
e) informáciu o príprave volieb do NR SR .

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

