
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Šarišské Dravce zo dňa 19.12.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1). Úvod
2.) Kontrola uznesení
3.) Hospodárenie obce za rok 2013 – informuje starosta obce  Ing. Jozef Bujňák
4.) Plán práce na rok 2014
5.) Rôzne a diskusia
 6.)  Záver
 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že je
uznášaniaschopné.  Za  overovateľov  zápisnice  určil  poslancov  Mgr.  Marka  Angeloviča  a Ing.
Antona Blaščáka. Do návrhovej komisie menoval. RNDr. Pavla Haboráka a Stanislava Štofana. Dal
hlasovať za program, ktorým sa zasadnutie riadilo. Zo strany poslancov nebol doplnený o žiadny
bod. 
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák,  Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič,
Ing. Vladimír Goliaš,  Marcela Hovancová, Peter Berdis, Stanislav Štofan, Mgr. Švec  
Proti hlasovali: ---------------
Zdržal sa hlasovania: ------------------------

 
K bodu 2

Starosta obce  informoval poslancov s plnením uznesenia č. 9/2013  z 26.11.2013.

K bodu 3

Hospodárenie obce za rok 2013

Starosta  obce  informoval  poslancov  o projektoch,  ktoré  boli  v obci  realizované  :
„Protipovodňová  ochrana  Kučmanovského  potoka  a potoka  Goduša“,  „Rekonštrukcia  kaštieľa“
„Výstavba  hokejového  ihriska  a parkoviska  za  zdravotným  strediskom“.  Počas  jednotlivých
zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  v priebehu  roka  2013  boli  poslanci  podrobne  informovaní
s postupom prác, ktoré boli vykonávané na týchto projektoch. Projekty protipovodňovej ochrany
a rekonštrukcie  kaštieľa  budú  k 31.12.2013  ukončené.  Následne  p.  Šašalová,  účtovníčka  obce
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podrobne informovala poslancov s plnením rozpočtu za rok 2013 so stavom ku 30.11.2013. 

K bodu 4 

Plán práce obce na rok 2014  

- V roku 2014 obec plánuje zabezpečiť územné a stavebné povolenie k výstavbe nájomného
bytového domu s 11 bj. pre firmu GMT projekt s.r.o. Bardejov, ktorá bude investorom
objektu. 

- V rámci rekonštrukcie zdravotného strediska bude potrebné požiadať o vydanie územného
a stavebného povolenia. Starosta poznamenal, že Ing. Žvanda, ktorý vyjadril nesúhlas
s výstavbou bytov v podkroví objektu a vzniesol námietku na spoločnom stavebnom úrade
v Lipanoch. Realizácia tohto projektu bude financovaná v rámci finančných možností obce
a svojpomocne.

- Zberný dvor v obci – v rámci svojich možností sa bude realizovať oplotenie pozemku pri
bývalom PD, na ktorom budú umiestnené kontajnery na jednotlivé druhy odpadu. Bude
potrebné vybudovať nábehovú rampu.

- Prešovský samosprávny kraj v rámci čerpania eurofondov plánuje realizovať asfaltovanie
hlavnej cesty III. triedy v obci. V rámci tejto realizácie má starosta dohodu s dodávateľom
súbežne realizovať asfaltovanie miestnych komunikácií, ktoré doposiaľ neboli aslfaltované
(ulica Za Močidly). 

K     bodu5  

Rôzne a diskusia

S.  Štofan  –  požiadal  o vysvetlenie  starostu  obce,  ako  bude  riešené  asfaltovanie
miestnych komunikácií v prípade, že nebude realizovaný asfalt na ceste III. triedy. Starosta vyjadril
názor, že doterajšie kroky PSK vedú k tomu, že projekt bude realizovaný. 
- taktiež sa informoval o ďalšom postupe vo veci IBV na pozemku býv. MŠ. Starosta poznamenal,
že táto záležitosť bude prejednaná na najbližšom zasadnutí OcZ, kedy bude podaný nový návrh na
využitie pozemkov pre účely IBV. Do búracích prác na objektoch materskej školy budú potrebné
vlastné  prostriedky.  Starosta  poznamenal,  že  pokiaľ  nebudú  predané  stavebné  pozemky,
infraštruktúra  k pozemkom  sa  realizovať  nebude.  Najprv  je  potrebné  schváliť  obecným
zastupiteľstvom predaj pozemkov na IBV. Následne sa budú riešiť ďalšie potrebné náležitosti.
Ing.  Goliaš  vyjadril  názor,  aby  sa  podklady  ku  odpredaju  pozemkov  v areáli  materskej  školy
pripravili  dôkladne.  Je  potrebné  dať  spracovať  znalecký  posudok  na  stanovenie  ceny  za  m2
pozemku,  predbežný  rozpočet,  aby  poslanci  vedeli  zhodnotiť  celkový  prínos  pre  obec,  ktorý
predajom vznikne.  Prípadní záujemcovia o stavebné pozemky by mali mať pozemky k dispozícii
po  uhradení  kúpnej  ceny.  Starosta  k tomuto  názoru  informoval,  že  vybavovanie  a  budovanie
infraštruktúry  je  zdĺhavá  vec  a predchádza  jej  obtiažny  legislatívny  proces.  Kontrolórka  obce
k tomu informovala, že je potrebné stanoviť cenu na jeden pozemok. Ing. Goliaš poukázal na to, že
v prvotných  zámeroch  obec  plánuje   z predaja  pozemkov  realizovať  výstavbu  zdravotného
strediska. Je potrebné mať  spracovaný prepočet,  či  príjem z predaja pokryje iba infraštruktúru,
alebo  bude  možné  z toho  financovať  aj  výstavbu  zdravotného  strediska.  RNDr.  Haborák
pripomenul, že v návrhu rozpočtu sa rátalo s tým, že príjem z predaja pozemkov na IBV sa použije
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na výstavbu zdravotného strediska.
Súčasne  v súvislosti  s predajom  pozemkov  na  IBV  bola  daná  požiadavka  aj  na  spracovanie
znaleckého posudku na stanovenie ceny na pozemky pri býv. PD, ktoré by boli predmetom predaja
na podnikateľské účely. 

Starosta informoval, že na 22.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie hokejového ihriska. Práce
na zinkovaní sú ukončené, komponenty na mantinely sú zabezpečené. Je potrebné vynaložiť veľa
práce  na montáži, preto starosta obce požiadal poslancov, aby v rámci svojich možností pomohli.
Oplotenie je ukončené, je potrebné osadiť bránu. Ukončujú sa aj práce na farskom ihrisku. Toto
bude slávnostne otvorené a posvätené v rovnakom termíne. Starosta pripomenul,  že je potrebné
schváliť prevádzkový poriadok ihriska, ktorým budú stanovené  otváracie hodiny,  výška vstupného
a  pod.  RNDr.  Haborák   a Mgr.  Švec  pripravia  návrh  a odprezentujú  ho.  Návrh  starostu  na
stanovenie vstupného je deti do 10 rokov bez poplatku v sprievode rodiča, od 10-15 rokov 0,50 €/2
hodiny, 15 a viac 1€/2hod. Určite je potrebné spoplatniť vstup na ihrisko. Starosta navrhol väčší
priestor na využívanie ihriska dať verejnosti ako organizovaným skupinám. Cena pre skupiny bola
navrhnutá nasledovne: domáci  15€/hod ,  cudzí 20€/ hod. Štartovné pre turnaje bude stanovené
individuálne  podľa  dôležitosti  turnaja.  Je  potrebné  určiť  zodpovednú  osobu  (napr.  p.  Vitovič,
pracovníci MOS).

Poslanec Peter Berdis  navrhol  stanoviť  starostovi  obce za celoročnú prácu odmenu.
Starosta  obce poznamenal,  že každý má možnosť  posúdiť  ako  sa obec rozvíja,  že v obci  boli
preinvestované nemalé prostriedky ako z eurofondov, tak aj vlastných.  Zhodnotil sa tým majetok
obce.   V rámci  odmeňovania  poslancov  bol  predložený  návrh  na  dodatok  č.  1  ku  Zásadám
odmeňovania poslancov schválených dňa ......  uznesením č. xxxxx. Bol daný návrh na zvýšenie
odmeny za zasadnutie z 25 € na 30 € od 1.1.2014. Taktiež bol doplnený bod za každé zasadnutie
komisie každý člen bude odmenený odmenou vo výške 25.- €. 

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov schválených dňa
xxxxx uznesením č. xxxxx. 

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

V rámci diskusie k návrhu poslanca Petra Berdisa o schválenie odmeny starostovi obce
za rok  2013 poslanci  v rámci  právnych  predpisov.  Kontrolórka  obce  upozornila  poslancov,  že
starostovi  obce  nie  je  možné  schváliť  odmenu,  iba  navýšenie  platu.   Po  návrhoch  poslancov
a diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali  a schválili plat starostu obce nasledovne: za
mesiace december 2013 až apríl 2014 (5 mesiacov) sa zvyšuje plat starostu o 60 %, od mája 2014 sa
zvyšuje  tarifný  plat  o 20  %.  Na  návrh  starostu  obecné  zastupiteľstvo  prerokovalo  a schválilo
kontrolórke obce jednorázovú odmenu vo výške 500 €.

Návrh na uznesenie 

Obecné  zastupiteľstvo  prerokovalo  a   schvaľuje  za  mesiace  december  2013 až  apríl  2014  (5
mesiacov) sa zvýšenie  plat starostu o 60 %, od mája 2014 sa zvyšuje tarifný plat starostu  o 20 %. 
Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo a schvaľuje  kontrolórke obce jednorázovú odmenu vo výške
500 €.
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Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, RNDr. Pavol Haborák,  Jozef Janič, Mgr. Marko Angelovič,
Ing. Vladimír Goliaš,  Marcela Hovancová, Peter Berdis, Stanislav Štofan, Mgr. Švec  
Proti hlasovali: ---------------
Zdržal sa hlasovania: ------------------------

 

K     bodu   6  
Starosta obce poďakoval  poslancom,  kontrolórke a pracovníčkam obecného úradu za ich prácu
v roku 2013. Taktiež poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

                     Ing. Jozef Bujňák
 starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marko Angelovič v.r.
Ing. Anton Blaščák v.r.

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r.
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