
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarišské Dravce zo dňa 10.10.2013 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu 1 

Zasadnutie Ocz otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Nakoľko sa zasadnutia 

zúčastnili iba 4 poslanci, starosta obce konštatoval, že nie je uznášaniaschopné. 

 

Jednotlivé body boli prejednávané podľa pozvánky. 

Starosta obce informoval poslancov s prácami na hokejovom ihrisku. Na poslednom zasadnutí 

bolo navrhnuté, aby sa súbežne s betónovou plochou riešilo aj zabudovanie chladenia. 

Starosta obce vykonal prieskum trhu, oslovil možných dodávateľov. Poukázal na to, že  táto 

investícia by bola finančne veľmi náročná. Oslovené firmy zaslali cenové ponuky vo výške 

investície  cca 70 tis €. Je na zvážení, či pri tak vysokých nákladoch obec toto chladenie bude 

riešiť. Starosta navrhol riešenie, aby sa  pred realizáciou betónovej plochy riešilo uloženie 

potrubia na chladenie ako predpríprava do budúcna. Táto investícia by nateraz bola vo výške   

15 tis €. Starosta obce sa k tejto záležitosti vyjadril, že v terajšej finančnej situácii by to bolo 

pre obec finančne náročné. Avšak poukázal aj na to, že s výhľadom do budúcnosti by to bolo 

veľmi rozumné riešenie. Do budúcna je potrebné sledovať rôzne výzvy ohľadom financovania 

cez projekty a riešiť to takouto formou. 

 Kontrolórka obce na túto investíciu vyjadrila názor, že obecné zastupiteľstvo schválilo 

realizáciu rekonštrukcie budovy zdravotného strediska, výstavbu nájomného bytového domu. 

Už tieto investície sú pre obec finančné náročné. Taktiež obec spláca vysoký úver, ktorý bol 

čerpaný na spolufinancovanie projektov. Obec si nemôže dovoliť ísť od ďalších dlhov. RNDr. 

Haborák vyjadril názor, že táto investícia je pre obec veľkým luxusom, je to veľmi drahé 

a pritom ihrisko nemá rozmery , aby sa mohol hrať hokej s 10 hráčmi a dvoma brankármi. 

Starosta obce opätovne poukázal na to, že je potrebné dobre zvážiť, či je to vhodná investícia, 

keď rekonštrukcia zdravotného strediska bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky.  Ing. 

Goliaš sa priklonil k názoru starostu, že vhodnejšia investícia je rekonštrukcia zdravotného 

strediska pred ľadovou plochou. Súčasne sa informoval, s akými ambulanciami s počíta 

v rámci rekonštrukcie zdravotného strediska.Kontrolórka poslancom pripomenula, že už pri 

tvorbe rozpočtu na rok 2014 musíme myslieť na to, na aké investície a v akej výške chceme 

vyčleniť financie obce. Starosta obce na otázku Ing. Goliaša odpovedal, že bude tam 

vybudovaná ambulancia všeobecného lekára, detského lekára, lekáreň a ambulancia 

špecialistov, ktorí sa v nej budú počas jednotlivých pracovných dní striedať. Starosta obce dal 

do pozornosti poslancom spracovanú štúdiu  rekonštrukcie budovy zdravotného strediska 

spracovanú Ing. Ratkošom. Táto tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. V rámci diskusie k tejto 

štúdie, poslanci navrhli upraviť tento návrh o miestnosť pre zdravotnú sestru detského lekára, 



ktorá doposiaľ zapracovaná nebola na úkor zmenšenia priestorov lekárne. Poslanci požiadali 

starostu obce, aby s týmto návrhom oboznámil vlastníkov susedných nehnuteľností. RNDr. 

Haborák sa vrátil k otázke realizácie hokejovej plochy. Požiadal starostu obce, či v rámci 

svojich možností môže zabezpečiť zváračov, ktorí by realizovali konštrukcie na  mantinely. 

Starosta obce  na to reagoval, že by privítal väčšiu aktivitu a zaangažovanie  chlapov – 

hokejistov do tejto stavby. Je toho veľa, čo treba riadiť. Obec uvíta dobrovoľníkov, ktorí 

napomôžu prácam a taktiež požiadal o lepšiu komunikáciu hokejistov s obecným úradom. 

Starosta pozval kompetentných hokejistov k jednaniu a doriešeniu rôznych záležitostí v tejto 

veci. RNDr. Haborák poukázal na to, že hokejová plocha sa nerobí iba pre hokejistov, ktorí 

trénujú v Krynici, ale pre všetkých.. Táto plocha bude mať využitie aj v letnom období ako 

volejbalové či tenisové ihrisko aj pre  mládež . Informoval sa, že či bude potrebná leštená 

betónová plocha. Starosta na to reagoval, že leštený betón by bol vhodný, pretože doteraz je 

tam iba podkladová betónová plocha, na ktorú sa urobí príprava aj na tenisové a volejbalové 

ihrisko. Táto plocha bude multifunkčná a v každom ročnom období využiteľná. Ing. Goliaš 

poznamenal, že riešenie betónovej plochy je „nadštandardná“  záležitosť. Ako sa bude riešiť 

povrch miestnej komunikácie v časti obce „Za Močidly“ a na Slivníku? Starosta na to 

odpovedal, že jednal s Ing. Gmittrom, či asfalt na tieto časti obce nebude môcť realizovať iná 

firma ako Strabag, či nebude možné jednanie s fy Eurovia. Ing. Goliaš   v rámci diskusie 

požiadal na najbližšie zasadnutie OcZ predložiť VZN o financovaní školských zariadení. Ako 

sú tam riešené príjmy materskej školy u detí rodičov, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi, či 

majú odpustené poplatky. Poznamenal, že je stanoviť VZN tak, aby to bolo fér voči tým, ktorí 

platia poplatky v plnej výške. Súčasne sa informoval, ako škola využíva financie, ktoré 

získava z nájmu telocvične. Bolo by vhodné tieto financie sledovať samostatne, aby sa  mohli 

použiť účelovo na údržbu telocvične. Starosta obce k tomu poznamenal, že budeme 

požadovať od školy , aby tieto financie boli účelnejšie využívané. Škola je v situácii, že školy 

väčšinu financií použijú na mzdy a ostatné financovanie požadujú od obce. Kontrolórka 

k tomu poznamenala, že pri tvorbe rozpočtu na rok  2014 bude obec uvažovať  a v rámci 

účtov 610, 620, 630 vyčlení presne a účelovo čo sa opraví, prípadne kúpi v škole.  Navrhla 

zriadiť Komisiu pre školské záležitosti, ktorej členmi by boli poslanci, ktorí pracujú 

v školstve (RNDr. Haborák, Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák), stanovili  by sa kompetencie 

komisie a pritom by táto dohliadala komplexne a kvalifikovane na chod školy. RNDr. 

Haborák poznamenal, že učitelia školy musia byť aktívnejší vo vlastnom záujme, riaditeľ 

musí vytvoriť  atmosféru v škole, kedy budú učitelia aktívni a budú mať za to zaplatené.  

V rámci plánovaných akcií v obci na najbližšie obdobie starosta obce informoval, že v rámci 

októbra je tradíciou organizovať posedenie so staršími občanmi obce. Tohto roku je 

plánované na 28.10.2013,. Je potrebná lepšia propagácia tohto stretnutia vzhľadom na 

minuloročnú účasť. Katarínska slávnosť je zatiaľ otázna, nakoľko na termín 23.11.2013 je 

plánované prípadné 2 .kolo volieb do samosprávnych krajov. 

Obecný úrad prepošle poslancom návrhy Zmluvy o budúcej zmluve k bytovke  a taktiež návrh 

VZN č. 2/2013 o čistote obce, ktoré budú prejednávané na OcZ dňa 17.10.2013, kedy bude 

zvolané ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Tento návrh VZN bude riešiť podmienky 

čistoty obce a sankcie za nedodržanie VZN.  



Ing. Goliaš sa informoval, aké práce sa vykonávajú na Kerte. Starosta objasnil, že sa započalo 

s čistením lesoparku od náletov a kríkov. Obec sa bude uchádzať o finančné prostriedky 

v rámci projektu Obnovme svoj dom na realizáciu obnovy lesoparku a aj na projektovú 

dokumentáciu na obnovu. V rámci obnovy lesoparku sa ráta s umiestnením lavičiek, 

vyčistením chodníkov, vybudovaním altánku a osadenia košov. 

Ing. Goliaš v závere informoval o činnosti Futbalového klubu, ktorému sa darí. Aj toto je 

reprezentácia  obce. FK pripraví prehľad čerpania finančných dotácií od obce. 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

      Ing. Jozef Bujňák 

        Starosta obce v.r. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


