
Zápisnica 
                   z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                  obce Šarišské  Dravce zo dňa 9. marca 2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
                                          3.   Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o stave a hospodárení školy s výhľadom na 

      školský rok 2015/2016 
                                          4.   Návrh Zámeru na predaj obecného pozemku 
                                          5.   Splácanie záväzkov obce – informácia starostu obce  
                                          6.   Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2015
                                          7.   Rôzne
 8.   Diskusia

9.   Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Anton Blaščáka a Pavla Diju. Do návrhovej
komisie určil RNDr. Pavla Haboráka a Petra Berdisa.   

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia  OcZ 16.2.2015. 

K bodu 3 

Správa  riaditeľa ZŠ s MŠ o stave a hospodárení školy s výhľadom na  školský rok 2015/2016 
Ako prizvaný hosť bol zasadnutia OcZ prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Mgr. Albert 
Pistrák, ktorý predniesol poslancom svoju správu. Poslancom bola Správa doručená na mailové 
adresy, boli s ňou oboznámení. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Riaditeľ oboznámil prítomných s koncepciou ZŠ s MŠ, ktorou sa riadi vedenie ZŠ s MŠ počas 
svojho volebného obdobia a  ktorú tvorí 5 úloh vedenia školy: - vyrovnať pozdĺžnosti obci, 
zabezpečiť školu základným nábytkom, hlavne stoličkami, zosúladiť personálne obsadenie, po 
presune materskej školy do priestorov ZŠ dovybaviť materskú školu a ihrisko. Prvé dva body 
koncepcie boli splnené hneď v prvom roku pôsobenia Mgr.Pistráka ako riaditeľa školy. Personálne 
obsadenie sa rieši priebežne; s dvoma učiteľkami ZŠ bol ukončený pracovný pomer a dve učiteľky 
odišli na vlastnú žiadosť. Riaditeľ kladne zhodnotil spoluprácu školy a obce, skrz nej sa podarilo 
vybudovať detské ihrisko pre MŠ. Škola sa zameriava na výuku cudzích jazykov po dohode 
pedagogickej rady a rodičov. Všetci učitelia sú plne kvalifikovaní, 10% vyučovacích hodín sa učí 
neodborne. O prácu učiteľa  v ZŠ s MŠ je stály záujem,o čom svedčí 60 žiadostí o prijatie do 
zamestnania. Príjmy z prenájmu telocvične a jedálne ZŠ sú vyčíslené v správe. Kuchyňu pri 
prenájme jedálne neprenajímajú. Riaditeľ predniesol požiadavku na obec, aby sa priestory jedálne 
prenajímali až vtedy, keď je obsadená malá a veľká sála obecného úradu. Prenájom telocvične má 
viac problémov. Nemá kto organizovať a spravovať tento nájom, majetok sa ničí. Správa obsahuje 



vyúčtovanie prenájmu školskej jedálne a telocvične za rok 214.  Starosta obce vyjadril súhlas s 
návrhom riaditeľa ohľadom prenájmu jedálne pre občanov obce iba keď budú prenajaté malá a 
veľká sála OcÚ. Obec má dostatočné priestory na prenájom. Vyjadril spokojnosť, že škola vyriešila 
svoje finančné záväzky. Škola sa aj napriek miernym dlhom zveľadila. V materskej škole evidujeme
nárast počtu detí. Obec bude riešiť situáciu, aby boli všetky deti prijaté do zariadenia. Starosta 
vyzval poslancov aby v rámci diskusie k tomuto bodu programu adresovali svoje otázky riaditeľovi 
ZŠ s MŠ. RNDr. Haborák  vyjadril pochvalu za množstvo aktivít, ktoré škola organizuje. Avšak  
poukázal na to, že čo sa týka počtu žiakov, o tých rozhoduje riaditeľ školy, preto pripomienka 
zástupkyne pre MŠ o obmedzenom počte detí v MŠ je neopodstatnená. Informoval sa u riaditeľa 
prečo nie sú na stránke školy zverejnené dokumenty ako rozvrh hodín, školský poriadok a ani 
koncepcie k jednotlivým triedam. V správe sú uvedené údaje, ktoré sa navzájom negujú a to že 
správa poukazuje na nedostatočné financovanie originálnych kompetencií, pričom riaditeľ školy 
financovanie a spoluprácu s obcou vyzdvihol. Poukázal na skutočnosť,že sa občas stáva, že deti 
počas vyučovania odchádzajú zo školy do blízkeho obchodu. Ešte stále zlyháva aj zastupovanie 
hodín.
Riaditeľ školy k tomu  informoval, že čo sa týka zverejnenia rozvrhu na stránke školy, ten môže byť
zverejnený iba pre rodičov, takže škola ho nezverejnila. Počet hodín si môže škola upraviť, určená 
je iba horná hranica. Školský poriadok chýbal, ale už je zverejnený. Riaditeľ školy súčasne 
poukázal, že o konaných akciách v škole internetová stránka málo informuje. Škola v tomto vykoná
nápravu, má sa čím pochváliť. Poukázal na skutočnosť, že testovanie žiakov 9. ročníka v minulom 
školskom roku bolo v histórii na najnižšej úrovni čo sa týka výsledkov. Pritom priemer predmetov 
monitoringu podľa tried sa výrazne líši  od samotných výsledkov monitoringu. Napriek tomu bolo 
na stredné školy prijaté veľké množstvo žiakov 9. ročníka. K financovaniu originálnych 
kompetencií riaditeľ informoval, že spolupráca s našou obcou je na veľmi dobrej úrovni, správa 
poukazuje na slabú spoluprácu obcí, z ktorých žiaci do našej ZŠ s MŠ dochádzajú. V minulom 
školskom roku boli mzdové náležitosti učiteľov zo strany školy čiastočne obmedzené. Situácia sa 
upravila odchodom 1 učiteľky na dôchodok, a jedna učiteľka ukončila pracovný pomer na vlastnú 
žiadosť. Od nového školského roka je situácia v odmeňovaní v poriadku. Ohľadom zastupovania 
hodín riaditeľ konštatoval, že stále sú problémy s jeho zabezpečením. Učitelia sú buď PN, alebo 
odchádzajú na dovzdelávanie. Avšak učiteľ, ktorý chýba ma povinnosť pripraviť hodinu tak, aby 
bola čo najkvalifikovanejšie odučená. Tejto záležitosti sa bude venovať väčšia pozornosť. 
V závere diskusie starosta poďakoval riaditeľovi ZŠ s MŠ za účasť.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce o stave a 
hospodárení školy. 
 
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Mgr. Marko Angelovič, Peter Berdis, Jozef Janič, Pavol Dija, 
RNDr. Pavol Haborák, Miroslav Švec 
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 4
         

 Návrh Zámeru na predaj obecného pozemku 

Starosta obce k tomuto bodu programu informoval, že obec vlastní lukratívny pozemok pred 
obecnom 11 bj na parcele č. 254/1 o výmere 1197 m2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie  a 



pozemok parcela č. 255 o výmere 339 m2 vedený ako záhrada, obidva evidované na LV č. 327. V 
návrhu Zámeru na predaj majetku obce je uvedené, že využítie týchto pozemkov je účelovo určené 
na výstavbu multifunkčného objektu, v ktorom by boli obchodné prevádzky a v podkroví bytové 
priestory. Je potrebné určiť podmienky predaja, ktoré budú v zámere zverejnené. K predaju je 
potrebné vyhotoviť nový geometrický plán, ktorým budú uvedené parcely presne vyčíslené, 
nakoľko časť parcely  254/1 zasahuje ako priľahlá parcela k budove 11 bj. č.s. 29. Je potrebné 
spracovanie znaleckého posudku na stanovenie minimálnej predajnej ceny do zámeru.  Starosta 
požiadal poslancov o vyjadrenie sa k návrhu Zámeru. Ing. Blaščák súhlasil s predajom,avšak pri 
spracovaní geometrického plánu je potrebné rátať s tým, aby príjazdová cesta k 11 bj. nebola 
zahrnutá do predmetu predaja. Mgr. Angelovič  nesúhlasí s predajom uvedených parciel, obec má 
iné priestory na nájom, v ktorých by obchodné prevádzky mohli byť zriadené. Tieto môže ponúknuť
na prenájom, napr. vedľajšie budovy kaštieľa. RNDr. Haborák sa u starostu informoval, či niekto 
prejavil záujem o kúpu týchto pozemkov. Starosta potvrdil záujem, ale iba informatívny. Poslanec 
Haborák k tomu poznamenal, aké využitie tohto pozemku bude ak ho neponúkneme na predaj. 
Obec nedisponuje finančnými prostriedkami, aby z vlastných zdrojov realizovala výstavbu takého 
objektu. Poslanec Janič navrhuje s predajom počkať. V obci prevláda názor, že predávame 
pozemky, lebo obec má veľa dlhov. Ak to nie je nevyhnutné, počkať ako sa vyvinie situácia s 
predajom pozemkov na IBV. Poslanec Berdis navrhol pozemky zatiaľ nepredávať, ale proti predaju 
nie je. Poslanec Dija poukázal na potrebu výstavby nájomných bytov vzhľadom na 9 žiadostí, ktoré
obec eviduje. Pozemok, ktorý má byť predmetom Zámeru zatiaľ navrhol neriešiť. Poslanec Švec sa 
priklonil k názoru Mgr. Angeloviča a to nepredávať, ale ponúknuť existujúce priestory v kaštieli. 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  Zámer na predaj majetku obce a to parcely KNC č. 254/1 a 
parcely KNC č. 255 na výstavbu multifunkčného objektu (obchodná prevádzka, priemyselný tovar, 
zmiešaný tovar, drogéria, obuv, textil, kaderníctvo, kvetinárstvo)  na podnikateľské účely s 
možnosťou podkrovného bývania. 

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Peter Berdis
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  Mgr. Marko Angelovič, Jozef Janič, Pavol Dija, RNDr. Pavol Haborák, Miroslav 
Švec

K bodu 5

Splácanie záväzkov obce k 28.2.2015

Starosta obce informoval o stave splácania záväzkov obce k 28.2.2015. Správa o stave 
záväzkov obce k 28.2.2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. Konštatoval, že obec sa bude aj naďalej 
snažiť uhrádzať svoje staršie dlhy. Okrem toho od 1. júla 2015 začíname so splácaním úverov.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  o stave záväzkov obce Šarišské Dravce k 
28.2.2015.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Mgr. Marko Angelovič, Peter Berdis, Jozef Janič, Pavol Dija, 
RNDr. Pavol Haborák, Miroslav Švec 
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------



K bodu 6
      Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2015 a č. 2/2015

Ekonómka obce informovala s návrhom rozpočtových opatrení obce č. 1/2015 a č. 2/2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 upravuje rozpočet obce v príjmovej časti o dotácie poskytnuté ZŠ s 
MŠ Šarišské Dravce. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2015 upravuje v príjmovej časti prijatie 
dlhodobého úveru, prijatie dotácie na merače rýchlosti a úpravu výnosu dane z príjmov. Výdavková
časť rieši navýšenie v rozpočte  v kapitálovej časti a to na rekonštrukciu cesty za Močidly, výdavky 
na zateplenie OcÚ, splácanie záväzkov obce v rámci výstavby ZS, výdavky na merače rýchlosti v 
rámci dotácie a vlastných prostriedkov a splácanie úveru a úrokov z úveru. 
Návrhy rozpočtových opatrení tvoria prílohu tejto zápisnice 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
 
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  Mgr. Marko Angelovič, Jozef Janič, Pavol Dija, RNDr. Pavol 
Haborák, Miroslav Švec 
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 7 a 8

Rôzne a diskusia

Diskusia   v rámci jednotlivých bodov programu   prebehla pred schvaľovaním uznesení. V rámci 
rôzneho neboli zo strany poslancov vznesené žiadne návrh a požiadavky. 

K bodu 9

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
   starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Anton Blaščák v.r.
Pavol Dija      v.r.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková v.r. 

 




