Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
konaného dňa 9.5.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ing. Blaščák, M. Hovancová
Návrhová komisia: Jozef Janič, Ing, Vladimír Goliaš

Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Ukončenie nájmu ZS – MUDr. Herdickým
Prevádzka materskej školy od 09.2012
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
Organizácia Dňa matiek
Návrh VZN o opatrovateľskej službe
Rôzne a diskusia
Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák.
Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu 2
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesenia zo dňa 29.2.2012
K bodu 3
Ukončenie nájmu zdravotného strediska – ambulancia MUDr. Herdického

MUDr. Herdický doručil obecnému úradu písomnú výpoveď z nájmu podľa nájomnej
zmluvy. Bol prizvaný na zasadnutie OcZ, avšak svoju neúčasť ospravedlnil. Starosta obce
jednal s MUDr. Herdickým ohľadom tohto ukončenia nájmu. Ten na svojom ukončení trvá,
pretože do budúcnosti plánu vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným a táto neumožňuje
prevádzkovať dve ambulancie. MUDr. Herdický informoval starostu, že občania našej obce
navštevujú ambulanciu v Toryse častejšie ako v Šar. Dravciach. Ing. Goliaš navrhol, aby
obec vyvíjala iniciatívu a hľadala nového detského lekára pre našu obec. Nakoľko obec do
budúcnosti počíta s výstavbou nového objektu zdravotného strediska, tento prísľub by možno
motivoval potencionálneho lekára budovať prax aj v starých priestoroch.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o ukončení nájmu zdravotného strediska
MUDr. Herdickým.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - Po diskusii k tomuto bodu programu poslanci poverili starostu obce jednať s Prešovským
samosprávnym krajom ohľadom obsadenia pozície detského lekára v našej obci.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať s Prešovským samosprávnym krajom
ohľadom obsadenia pozície detského lekára v našej obci.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - -

K bodu 4

Prevádzka materskej školy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila p. Irena Slaminková, zástupkyňa pre MŠ.
Informovala poslancov so skutočnosťou, že v materskej škole pracujú dve učiteľky a formou
dohody o pracovnej činnosti pracuje p. Novysedláková, ktorá vypomáha učiteľkám v čase
dovolenky príp. PN. Učiteľka MŠ p. Grinčová je na dlhodobej PN. Funguje jedna spojená
trieda pre všetky deti. Počet detí v spojenej triede vysoko prekračuje povolený počet. Na
školský rok 2012/2013 je prihlásených 31 detí, čo je na jednu triedu veľmi veľa. Je potrebné
hľadať riešenia, ktoré by vyhovovali všetkým. P. Slaminková navrhuje jednu triedu
s celodennou prevádzkou a jednu triedu s doobednou prevádzkou, ktorá by bola pre deti,
ktorých matky nie sú zamestnané. Starosta navrhuje v novom školskom roku ponechať
prevádzku ako doteraz, pretože podľa doterajších skúseností počet prihlásených detí nie je
vždy naplnený.
P. Slaminková požaduje pre materskú školu zatienený priestor pre deti a taktiež pieskovisko.
Ing. Goliaš navrhol osloviť firmy, ktorých činnosťou je výroba zariadení pre deti (preliezky,
šmýkalky) a požiadať o cenové ponuky na tieto produkty.
Mgr. Haborák podotkol, že vhľadom na bezpečnosť detí mali byť schody potiahnuté
protišmykovými materiálmi, no dopsiaľ to nebolo zrealizované. Učiteľky trvajú na tom, že
schody sú pre deti nebezpečné.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstva berie na vedomie informácie o prevádzke materskej školy.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - K bodu 5
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
Výberové konanie, ktorým sú stanovené podmienky účasti bolo zverejnené na stránke
Krajského školského úradu Prešov, ZOHT a aj na stránke obce. V termíne do 15.5.2012
prijíma obecný úrad ponuky od uchádzačov na túto pozíciu. Následne 16. prípadne 17.5.2012
bude otváranie doručených obálok. Samotné výberové konanie sa bude konať 30. mája 2012.
Zatiaľ bola obci doručená ponuka Mgr. Pistráka, terajšieho zástupcu riaditeľa. Starosta obce
vyslovil presvedčenie, že spolupráca s novým vedením bude na dobrej úrovni, morálka
a disciplína v škole bude v popredí záujmu ako školy tak aj obce. Mgr. Angelovič vyjadril
súhlas, aby sa kládol väčší dôraz práve na disciplínu žiakov v škole.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom výberového konania na pozíciu
riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - -

K bodu 6
Organizácia Dňa matiek

Oslavy sú plánovaná na 13.5.2012 so začiatkom o 15.30 hod. Objednávku kvetov,
koláčov už obec zabezpečila. Kultúrny program zabezpečujú žiaci materskej a základnej
školy. Starosta vyzval poslancov, aby pomohli organizačne.

K bodu 7
Návrh VZN o opatrovateľslej službe

S návrhom VZN č. 1/2012 oboznámila poslancov Mgr. Mišenčíková. Návrh VZN
s dôvodovou správou sú prílohou č. 1 tejto zápisnice. Hlavnou zmenou, ktorú schválenie
tohto VZN prinesie sú vyššie poplatky opatrovaných, ktoré od 1.6.2012 budú uhrádzať obci.
Po diskusii k tomuto návrhu dal starosta hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 o opatrovateľskej službe.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - -

K bodu 8
Rôzne a diskusia

-

žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Pavol Kozma Šarišské Dravce 230
O lokalite pozemku a výmere informovala Mgr. Mišenčíková. Na základe kópie katastrálnej
mapy vysvetlila poslancom, že predajom časti pozemku by tento pozemok rozdelením stratil
na hodnote. Tento pozemok je teraz samostatne vhodný aj ako stavebný pozemok. Po diskusii
k tejto žiadosti poslanci navrhli odpovedať na žiadosť, že obec momentálne nemá záujem
odpredať žiadanú parcelu, nakoľko do budúcnosti plánuje v tejto časti obce stavebné
pozemky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti parcely č.xxxx pre Pavla Kozmu, Šarišské
Dravce 230.
Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - - ZŠ s MŠ požiadala o dotáciu na úhradu faktúry za únikové schodisko k materskej škole,
ktorú ZŠ nemá doposiaľ uhradenú pre nedostatok financií. Starosta opätovne apeloval na
lepšie hospodárenie v škole. Starosta podal návrh na schválenie žiadosti o dotáciu s tým, že
zaväzuje riaditeľa ZŠ aby bola táto dotácia účelovo použitá na úhradu požadovanej faktúry.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie účelovej dotácie vo výške xxx na úhradu fa č.
xxxx od firmy Interkov Lipany.

Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Anton Blaščák, Ing. Vladimír Goliaš, Mgr. Pavol Haborák,
Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič, Stanislav Štofan, Mgr. Tomáš Švec.
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - -

Starosta obce odpovedal na podnety poslancov obce a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce
Zapísala: Mgr.. Iveta Mišenčíková

Overovatelia zápisnice:
Marcela Hovancová ...............................
Ing. Anton Blaščák ................................

Uznesenie č. 3/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 9.5.2012

1.Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

schvaľuje:

a) VZN č. 1/2012 o opatrovateľskej službe
b) poskytnutie účelovej dotácie vo výške xxx na úhradu fa č. xxxx od firmy Interkov
Lipany.

2. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach berie na vedomie :
a) informácie o ukončení nájmu zdravotného strediska MUDr. Herdickým.
b) informácie o prevádzke materskej školy.
c) vedomie informáciu ohľadom výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ
Šarišské Dravce.
3. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

neschvaľuje :

a) neschvaľuje odpredaj časti parcely č.xxxx pre Pavla Kozmu, Šarišské Dravce 230.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

