
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce

konaného dňa 26.6.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie primičnej slávnosti konanej 17.6.2012
3. Vyhodnotenie činnosti FK za ročník 2011-2012 a jeho ďalšia činnosť 
4. Rôzne 
5. Diskusia
6. 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.  

K     bodu 2  

Vyhodnotenie primičnej slávnosti konanej 17.6.2012

Starosta obce poďakoval poslancom za pomoc pri organizovaní primičnej slávnosti. Zhodnotil celú
akciu ako peknú slávnosť. 
Ing. Goliaš navrhol, aby tak ako aj po minulé primície, aj teraz obec prispela  finančným
príspevkom novokňazovi. Starosta túto záležitosť nechal na zváženie poslancom, ale pripomenul,
aby zobrali do úvahy, že pred troma rokmi bol príspevok dosť vysoký kvôli sociálnej situácii
v rodine Gaľovej . Poslanci následne vyjadrili svoj súhlas s príspevkom. Po vzájomnej diskusii
schválili poskytnutie príspevku pre novokňaza Jozefa Bujňáka, Šarišské Dravce 242 vo výške 
500,- €. 

Za hlasovali: Peter Berdis, Ing. Blaščák, Ing. Goliaš, Mgr. Haborák, Jozef Janič, Mgr. Angelovič,
Mgr. Švec
Proti: - - - 
Zdržal sa: - - - 

  K     bodu 3  

Vyhodnotenie činnosti FK Šarišské Dravce za ročník 2011-2012 a     jeho ďalšia činnosť  

Starosta obce ako predseda FK Šarišské Dravce vyhodnotil jeho činnosť  za ročník 2011-2012 ako
úspešnú. Vzhľadom k tomu, že zdravotný stav starostu obce mu nedovoľuje naďalej vykonávať
funkciu predsedu FK, chce ukončiť svoje pôsobenie v FK ako predseda. Jednotliví poslanci
vyjadrili názor, že futbal v obci je potrebné zachovať. Obec bude na základe schváleného rozpočtu
obce naďalej dotáciou prispievať na činnosť FK. Každý z poslancov sa vyjadril, že nemá záujem o



post predsedu FK.

Poslanci k tejto záležitosti vyjadrili svoje názory:

- Mgr. Angelovič podotkol, že je ťažko nájsť človeka, ktorý obetuje svoj čas a úsilie pre túto
činnosť

- Mgr. Haborák – sa informoval, či  nový predseda klubu bude zastávať iba funkciu predsedu,
alebo by mal byť súčasne aj sponzorom. On túto funkciu záujem nemá.

- Mgr. Švec – navrhol, ak sa nenájde jednotlivec, ktorý by si túto činnosť zobral na starosť,
navrhuje  vytvoriť manažérsky tím, ktorý sa bude spoločne podieľať na riadení FK.

- Peter Berdis- bude ťažko nájsť predsedu a sponzora v jednej osobe. On z pracovných
a časových dôvodov túto funkciu zastávať nemôže.

- Ing. Goliaš – je potrebné riešenie otázky futbalu od základu, od žiakov ZŠ. V súčasnosti je
to zložité aj s financovaním takýchto aktivít. No je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo ako
volený orgán vyvíjal aktivity pri hľadaní jednotlivcov, ktorí by činnosť FK zvládali.

- Jozef  Janič -  ak nemáme a nenájdeme sponzorov, tak sa opäť budeme musieť vrátiť
k vyššej dotácii z obce.

Starosta obce oslovil poslancov s požiadavkou, aby navrhli ľudí, ktorí by boli oslovení a následne
by bolo zvolané stretnutie na úrovni obce a hľadali by sa riešenia.
Boli navrhnutí :  Pavol Bujňák č. 9, Jaromír Lukáč č. 5, Ing. Stanislav Mišenko č. 51, Jozef
Mišenčík ml. a Jozef Mišenčík st. č. 202, Ing. Anton Blaščák č. 174, Mgr. Tomáš Švec č. 46, Jozef
Sekerák č. 268, Ing. Vlado Goliaš č. 84, Metod Hovančík č. 28, Jozef Bujňák č. 54, Karol Bujňák č.
164, Pavol Guľaša č. 200, Igor Mišenko č. 200, Anton Filip č. 6, Miroslav Sontág č. 177, Dušan
Sekerák č. 223, Ľuboš Stolárik č. 4, Slavomír Bednarčík č. 103, Ondrej Haborák č. 224, Andrej
Papcun č. 90, Jozef Hurajt č. 75.

K     bodu 4  

Rôzne

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou Jozefa Hurajta č. 75 ohľadom odkúpenia strešnej
škridle z kaštieľa. Je potrebné určiť koľko m2 predstavuje  uvedená krytina, stanoviť predajnú cenu
za m2 a na najbližšom zasadnutí žiadosť doriešiť.

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

               
Ing. Jozef Bujňák
   starosta obce 

Zapísala: Mgr. Iveta  Mišenčíková



Uznesenie č. 10/2012

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 26.6.2012 

2. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach   berie na vedomie  :

 

 a) informácie o vyhodnotení činnosti FK Šarišské Dravce za ročník 2011/2012

      
   

  

         

     

 

                                                                                  Ing. Jozef Bujňák

                                                                                      starosta obce

 

  

 


