
         Zápisnica 
        z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 25. mája  2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
                                          3.   Návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov Východoslovenskou    

      vodárenskou spoločnosťou a.s. od obce  Šarišské Dravce 
                                          4.  Vyhlásenie zámeru č. 4 na predaj pozemkov obce 
                                          5.   Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 2014 a stanovisko HK k 

      záverečnému účtu
                                          6.   Rôzne
 7.   Diskusia

8.   Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Jozefa Janiča a RNDr. Pavla Haboráka . Do 
návrhovej komisie určil Ing. Antona Blaščáka a Petra Berdisa .   Zasadnutie OcZ sa riadilo 
programom, ktorý poslanci schválili.

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia  OcZ 20.4.2015. 

K bodu 3

       Návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov Východoslovenskou                 
vodárenskou spoločnosťou a.s. od obce  Šarišské Dravce 

Návrh zmluvy bol poslancom doručený mailovou poštou. Bližšie návrh zmluvy vysvetlila Mgr. 
Mišenčíková. V rámci diskusie k návrhu zmluvy Mgr. Polomský navrhol akcie skôr ponechať vo 
vlastníctve obce, nepredávať ich. Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu navrhuje prehodnotiť a to 
znížiť cenu za m2 pozemkov a zamerať sa na ich predaj. Starosta k tomu informoval, že ak si obec 
akcie ponechá, nezíska tým. Cena za akcie podľa jeho informácie je už 10-15 rokov rovnaká. K 
cene pozemkov poznamenal, že nezáujem o kúpu pozemkov je podmienený vysokou cenou, preto 
bude potrebné sa ňou v obecnom zastupiteľstve zaoberať. V ďalších bodoch programu bude 
prejednávaný návrh Zámeru č. 4 na predaj majetku obce. Ak ani po tomto nebude záujem o 
pozemky, má obec možnosť riešiť predaj cestou realitnej kancelárie. K predaju cenných papierov 
RNDr. Haborák poznamenal, že predaj akcií už bol poslancami odsúhlasený, nie je dôvod meniť 
uznesenie, taktiež zmluva je v poriadku.

Návrh na uznesenie:
OcZ schvaľuje návrh zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Komenského 50, 
Košice  o kúpe zaknihovaných cenných papierov v počte 7348 ks za kúpnu cenu 3,32 € za jeden kus 
akcie t.j.  za celkovú kúpnu cenu 24 395,36 €.



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

K bodu 4

Zámer č. 4 na predaj majetku obce 

Starosta obce informoval, že do Zámeru č. 4 z 25.5.2015 sú zahrnuté všetky pozemky v areáli MŠ. 
V návrhu zámeru je cena 19,90 €/m2 pozemkov. Lehota na doručenie ponúk je 30.6.2015, 
vyhodnotenie ponúk bude 20.7.2015. Diskutovalo s o cene za m2. Poslanci sa zaujímali či aj 
naďalej je v cene zahrnutá infraštruktúra k pozemkom. Starosta k tomu informoval, že kúpna cena 
je stále navrhovaná vrátane nákladov na infraštruktúru. Aj firmy podmieňujú, že s výstavbou 
infraštruktúry započnú až po predaji aspoň 5 pozemkov. RNDr. Haborák  navrhol cenu ešte 
ponechať na úrovni 19.90 €/m2, občania ešte očakávajú nižšiu cenu, preto o pozemky nejavia 
záujem. Peter Berdis navrhol predávať pozemky bez infraštruktúry, cenu za m2 pozemkov tým 
znížime a obec sa zbaví zodpovednosti za skoré vybudovanie infraštruktúry. Kontrolórka navrhla, 
aby sa lehota na predkladanie ponúk skrátila. Starosta navrhol ešte ponechať cenu 19,90 € za m2 
vrátane infraštruktúry.

Návrh na uznesenie :
Ocz schvaľuje  Zámer č. 4 na predaj majetku obce z 25.5.2015

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

K bodu 5

Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 2014 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Informácie k záverečnému účtu podala kontrolórka obce, ktorá aj informovala poslancov so svojim 
stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2014. Obidva dokumenty boli poslancom doručené, 
sú s nimi oboznámení. Odporúča schváliť záverečný účet za rok 2014 s výhradou. Starosta k 
celkovému hospodáreniu obce za rok 2014 podal informáciu s tým, že hlavným dôvodom 
zadlženosti obce bolo nenaplnenie príjmovej časti rozpočtu. Záväzky obce priebežne uhrádzame 
podľa splátkových kalendárov. Starosta namietal voči stanovisku kontrolórky schváliť záverečný 
účet s výhradou. Kontrolórka argumentovala, že finančné ukazovatele k 31.12.2014 sú aké sú a je 
potrebné prijať opatrenia, aby k tomu nedošlo v budúcnosti.   Po diskusii k tomuto bodu dal starosta
hlasovať.

Návrh na uznesenie  :
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Šarišské Dravce za rok 2014 s výrokom : s  výhradou. 

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



OcZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šarišské 
Dravce za rok 2014          

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

OcZ zaväzuje starostu obce predkladať na zasadnutia OcZ stav záväzkov obce a to minimálne 1 x 
štvrťročne.

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

K bodu 6 a 7 

Rôzne a diskusia  

Starosta v rámci diskusie informoval poslancov s jednou z možností ako využiť kaštieľ a to v 
kaštieli zriadiť denný stacionár na súkromnej báze, ktorý by zastrešil poskytovanie opatrovateľskej 
služby v našej obci.
K príspevkovej organizácii Obecná knižnica bol zo strany poslancov daný návrh na riešenie 
pracovnej sily, ktorá by viedla evidenciu a spravovala príspevkovú organizáciu cez projekty 
ÚPSVaR.  Je nevyhnutné, aby príspevková organizácia vyvíjala svoju činnosť, preto bol daný návrh
na uznesenie, ktorým OcZ poveruje starostu obce ustanoviť zodpovedného pracovníka za túto 
organizáciu.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu zabezpečiť  začatie prevádzkovania príspevkovej 
organizácie obce  Obecná knižnica Šarišské Dravce.

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

Žiadosť firmy SYNOTTIP  Poprad – Matejovce ohľadom zriadenia stávkovej kancelárie v 
Pohostinstve P. Kriš v Šarišských Dravciach. Poslanci tejto žiadosti nevyhoveli po diskusii k tejto 
žiadosti, nakoľko ani spoločnosti Niké nebolo umožnené v obci v tejto sfére podnikať. 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prevádzkovaním stávkovej kancelárie pre firmu SYNOTTIP 
Poprad Matejovce.



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

Kontrolórka obce podala informáciu poslancom OcZ o stave záväzkov obce k 25.5.2015, ktorý 
tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.

Organizácia obecných slávností

V dňoch 27. a 28.6.2015 budú obcou organizované 2. šarišskodravecké obecné slávnosti. Tohto 
roku budú z príležitosti 720. výročia od 1. písomnej zmienky o  obci a 50 rokov organizovaného 
futbalu v obci. Starosta k tomu informoval, že obecný úrad oslovil folklórne skupiny, hudobné 
telesá a tanečné skupiny vo veci účinkovania na tejto akcii. Väčšina svoju účasť potvrdila. Starosta 
navrhol, aby program začínal sv. omšou v kostole a následne by sa pokračovalo v areáli kaštieľa. V 
nedeľu by sa program sústredil na ihrisku, avšak aj na pódiu kaštieľa by sa predstavili folklórne 
spevácke skupiny z okolitých obcí. V rámci občerstvenia by boli na parkovisku za zdravotným 
strediskom umiestnené stánky a to s nápojmi ako aj s jedlami. Výšku vstupného je potrebné 
stanoviť. Mária Janošková navrhla v rámci osláv organizovaného futbalu organizovať turnaj 
bývalých futbalistov, ktorí reprezentovali našu obec. Skôr to zaujme, ako futbal s poliakmi alebo s 
iným mužstvom. Rozdeliť ich napr. podľa veku (tridsiatnici, štyridsiatnici a pod).  Dva stánky budú 
aj na ihrisku. Taktiež bol daný návrh dať menej jedál do ponuky predaja v stánkoch.   Starosta 
privítal tento návrh, obec zverejní plagát v obci a aj na internetovej stránke obce, aby sa akcia 
spropagovala.  Bude potrebné rozdeliť si úlohy kto za čo bude zodpovedný. K týmto oslavám ešte 
bude zvolané zasadnutie OcZ. 

Starosta ďalej informoval, že v obci je realizovaná rekonštrukcia hlavnej cesty. Obec v rámci týchto
prác upravuje priestranstvá v okolí autobusových zastávok. Všetci pracovníci sa sústreďujú na tieto 
práce, mešká nám kosenie verejného priestranstva v obci, čomu dopomohlo aj daždivé počasie. 
RNDr. Haborák navrhol po rekonštrukcii hlavnej cesty, kedy sa ráta aj s označením prechodov pre 
chodcov mohol by  jeden prechod byť  aj pri moste smerom ku základnej škole. Starosta k tomu 
uviedol, že zatiaľ s týmto neuvažuje, zatiaľ sú 4 prechody na našu obec dosť, ale do budúcnosti túto
možnosť pripúšťa. 
Ako hosť sa zasadnutia zúčastnil Mgr. Stanislav Sekerák, ktorý sa informoval, či obec neplánuje 
obnoviť lavičku pri bývalom PD. Starosta k tomu uviedol, že z vlastných zdrojov.   

K bodu 8

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák v.r.
   starosta obce

Overovatelia zápisnice: 
Jozef Janič v.r.
RNDr. Pavol Haborák  v.r.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková v.r.



 


