Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
konaného dňa 7.6.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Haborák, Mgr. Marko Angelovič
Návrhová komisia: Ing. Anton Blaščák, Mgr. Tomáš Švec

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa Ing. Vladimíra Jánošíka o činnosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce počas jeho pôsobenia
vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ
4. Informácia o výsledkoch výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
5. Organizačno-technické zabezpečenie primičnej slávnosti konanej 17.6.2012
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Doplnil
program zasadnutia o bod Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011, ktoré bude v rámci bodu
Rôzne.

K bodu 2
Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesenia č. 9/2012 zo dňa 9.5.2012.

K bodu 3
Správa Ing. Vladimíra Jánošíka o činnosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce počas jeho pôsobenia
vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil Ing. Vladimír Jánošík, riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorý
v rámci tohto bodu zasadnutia OcZ zhodnotil svoju prácu vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorú
vykonával od roku 2001. Informatívna správa Ing. Jánošíka o plnení koncepcií v r. 2001 – 2012
tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
V rámci diskusie starosta obce požiadal o zhodnotenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
akú má úroveň, či došlo k zlepšeniu morálky v škole. Riaditeľ ZŠ s MŠ poukázal na skutočnosť, že
je ťažké udržať v škole dobrých pedagógov, finančné ohodnotenie je stále dôležité. V rámci
ekonomickej stránky školy poukázal riaditeľ na záväzky školy voči firmám BMKM Prešov, Albín
Angelovič, Torysa, ktoré predstavujú cca 12 000,- EUR. Vyslovil presvedčenie, že tieto sa do konca

kalendárneho roka 2012 podarí uhradiť. Na zasadnutí OcZ 9.5.2012 bola zo strany učiteľky MŠ p.
Slaminkovej vznesená požiadavka realizácie malého ihriska pre deti MŠ. Starosta obce prisľúbil, že
obec zabezpečí finančné prostriedky na výstavbu tohto ihriska v areáli ZŠ s MŠ.
Poslanci v rámci diskusie adresovali svoje otázky a názory na riaditeľa ZŠ s MŠ:
upriamili pozornosť na kvalitu pedagógov v škole. V obci medzi občanmi sú názory, že škola
v tomto smere upadá. V súčasnosti je trend odlivu žiakov z okolitých obcí a aj z našej obce do
základných škôl v Lipanoch. Navrhla prezentovať kvalitu našej školy v školách v Polome, Krásnej
Lúke, Bajerovciach a Oľšove už na prvom stupni.
Riaditeľ školy reagoval na tento podnet skutočnosťou, že škola má problém so zabezpečením
nemčinárov a angličtinárov. Podotkol, že škola je otvorená názorom rodičov.
-

Mgr. Haborák poukázal na to, aby sa dôraz kládol na morálny prístup ku žiakom a na
disciplínu žiakov. Poukázal na skoré odchody žiakov z vyučovania, kedy hodiny neboli
zastupované.

K bodu 4
Informácia o výsledkoch výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
Ing. Vladimír Goliaš ako člen Rady školy a poslanec OcZ informoval prítomných s výsledkami
výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce, ktoré sa konalo 30.5.2012. Za
riaditeľa školy bol od 1.7.2012 Radou školy zvolený Mgr. Albert Pistrák, ktorý sa osobne zúčastnil
zasadnutia OcZ. Pri tejto príležitosti mu starosta obce odovzdal menovací dekrét. Novozvolený
riaditeľ školy poďakoval za dôveru, ktorá jemu a PaedDr. Jane Hovančíkovej bola odovzdaná pri
voľbách. Starosta obce súčasne poďakoval doterajšiemu riaditeľovi Ing. Jánošíkovi za jeho prácu,
ktorú vo funkcii riaditeľa vykonal.
Starosta obce súčasne informoval poslancov s návrhom na odmenu pre odchádzajúceho riaditeľa
školy za reprezentáciu školy doma i v zahraničí, za výsledky za funkčné obdobie,. Navrhol odmenu
vo výške 600,- EUR. V diskusii starosta informoval, že táto odmena bude vyplatená z dotácie na
prenesený výkon pre školu.
Starosta dal o svojom návrhu hlasovať:
Návrh na uznesnie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre odchádzajúceho riaditeľa ZŠ s MŠ
Ing. Jánošíka vo výške 600,- EUR.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliaš, Mgr. Haborák, Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr.
Angelovič, Mgr. Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa hlasovania: --------

K bodu 5
Organizačno-technické zabezpečenie primičnej slávnosti konanej 17.6.2012
V rámci príprav primičnej slávnosti novokňaza Jozefa Bujňáka, požiadal starosta o spoluprácu
poslancov OcZ pri organizácii dopravy v obci počas primičnej slávnosti. Sprievod s primiciantom

pôjde z domu primicianta do kostola po ulici od č. d. 280, nie po hlavnej ceste. Z tohto dôvodu je
potrebné riadiť dopravu tak, aby autá parkovali v areáli ZŠ, pri hornom obchode, prípadne na
krajnici hlavnej cesty. Dvojice poslancov, ktoré budú rozmiestnené pri moste ku ZŠ, pri moste
č.d.29 a pri moste ku OcÚ takéto parkovanie zabezpečia.
Ohľadom ozvučenia a prenosu primičnej omše požiadal starosta o spoluprácu Jozefa Janiča.
Súčasne požiadal poslancov o pomoc pri zabezpečovaní stolov, stoličiek a inventáru z okolitých
obcí.

K bodu 6

Záverečný účet obce za rok 2011
Pracovníčka obce p. Šašalová oboznámila poslancov OcZ so spracovaným návrhom Záverečného
účtu obce za rok 2011. Tento tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Súčasťou záverečného účtu je rozpočet obce na rok 2011, rozbor plnenia výdavkov za rok2011,
hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2011, použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Tvorba a použitie prostriedkov RF a SF, bilancia aktív a pasív k 31.12.2011, prehľad o stave
a vývoji dlhu k 31.12.2011.
Po diskusii k tomuto bodu programu dal starosta hlasovať za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 20,10 € , zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na tvorbu rezervného fondu vo výške
20,10 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliaš, Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Angelovič, Mgr.
Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa hlasovania: -------Hlasovania sa nezúčastnil Mgr. Haborák.

Mgr. Švec informoval poslancov s priebehom prác na altánku v Kostolnej, ktorý
realizujú dobrovoľníci z obce. Práce sú v štádiu dokončovania. Je potrebné zakúpiť krytinu altánku
– tegolu. Požiadal o príspevok na úhradu tejto krytiny vo výške 250-300 €. Starosta obce navrhol
poskytnúť príspevok vo výške 300 € z výťažku z plesu v r. 2011.
Za hlasovali: Ing. Blaščák, Ing. Goliaš, Marcela Hovancová, Jozef Janič, Mgr. Angelovič, Mgr.
Švec.
Proti hlasovali: - - - Zdržal sa hlasovania: --------

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a zasadnutie
ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Haborák
Mgr. Marko Angelovič

...............................
................................

Uznesenie č. 9/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 7.6.2012

1. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

schvaľuje:

a) odmenu pre odchádzajúceho riaditeľa ZŠ s MŠ Ing. Jánošíka vo výške 600,- EUR
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 20,10 € , zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na tvorbu rezervného
fondu vo výške 20,10 €.
c) príspevok vo výške 300 € na zakúpenie krytiny altánku v Kostolnej, ktorý bude financovaný
z výťažku z obecného plesu v r. 2011

2. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach berie na vedomie :

a) Informatívnu správu Ing. Vladimíra Jánošíka o plnení koncepcií v rokoch 2001-2012
b) Informácie o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ
b) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

