
         Zápisnica 
        z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 15. júna 2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
                                          3.   Informácia o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 
                                          4.  Organizácia 2. šarišskodraveckých kultúrnych slávností dňa 27.-28.6.2015
                                          5.   Rôzne
                                          6.   Diskusia

7.   Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Miroslava Šveca  a RNDr. Pavla Haboráka . Do 
návrhovej komisie určil Mgr. Polomského a M. Janoškovú .   Zasadnutie OcZ sa riadilo 
programom, ktorý bol upravený tak, že bod 3 sa prejednával ako prvý, následne boli prejednávané 
ostatné body programu, ktorý poslanci schválili. 

K bodu 3

       Informácia o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Kontrolórka obce informovala poslancov s vykonanou kontrolou v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce v čase 
od 27.1.2015 – 15.6.2015. Kontrolovaným obdobím bol december 2014, november 2014 a jún 2014
ako vybrané mesiace kontroly. Kontrolou boli zistené nedostatky ako úhrada zálohovej faktúry bez 
zmluvy, nákup pracovných odevov pre učiteľov zo vzdelávacích poukazov,čo nie je prípustné, 
pokuta za neodvedený preddavok a nezaslaný prehľad o Dani zo závislej činnosti, formálne chyby v
evidencii faktúr, nesprávne zaradenie zamestnanca do vyššej platovej triedy. V tejto veci 
kontrolórka požiadala o stanovisko Ministerstva školstva, ktoré potvrdilo, že zaradenie do 1. a 11. 
platovej triedy je neopodstatnené. Na základe vykonanej kontroly plynie ZŠ s MŠ odvod peňazí na 
účet zriaďovateľa za naviac vyplatené verejné prostriedky zamestnanca školy. Následne zriaďovateľ
prevedie prostriedky na účet poskytovateľa. Škola nedodržala rozpis rozpočtu na rok 2014 ako jej to
určil zriaďovateľ. Prostriedky boli k 15.6.2015 vrátené na účet zriaďovateľa.
Zasadnutia OcZ bol prítomný aj riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pistrák. V rámci diskusie sa vyjadril, že 
súhlasí so všetkými bodmi kontroly. Na základe výsledkov kontroly oboznámil poslancov so 
skutočnosťou, že zaradenie zamestnanca školy do vyššej platovej triedy bolo riešené jeho 
predchodcom, ošatenie na lyžiarsky výcvik bolo zle zaúčtované, priznáva pochybenie. Poslanci v 
rámci diskusie k tomuto bodu predniesli svoje otázky a pripomienky:
RNDr. Haborák upozornil na povinnosti riaditeľa predkladať  Správy obecnému zastupiteľstvu , 
taktiež je dosť nedostatkov v účtovníctve. Riaditeľ je zodpovedný za chod a financovanie školy. 
Poukázal na nedostatky vo zverejňovaní dokumentov a to zmlúv a faktúr, pričom informatik je 
platený. Požiadal o doriešenie nedostatkov. Informoval sa na počet tried a pedagógov v novom 
školskom roku. Poznamenal, aby škola prehodnotila, či je pre ňu efektívne udržiavať samostatné 
triedy alebo ich spájať, aby bolo financovanie pokryté. 
Riaditeľ školy konštatoval, že škola zvažuje všetky možnosti, aby bol chod školy bezproblémový.



Kontorolórka poukázala na dôležitosť každého rozhodnutia Rady školy a následne ich prejednania 
OcZ. Miroslav Švec sa informoval ohľadom zabezpečenia pedagogického dozoru v rámci 
školských výletov. Poukázal na skutočnosť, že žiaci samy prichádzajú do Lipan bez dozoru, rodičia 
nevedia príchod ich detí z výletov, aby si ich mohli vyzdvihnúť po výlete. Riaditeľ k tomu 
informoval, že o tomto probléme vie, ale je nemožné, aby učiteľ zabezpečil dozor deťom z 
okolitých obcí naraz.
Kontorolórka  k tomu namietala, že to nie je správne , organizovanie školskej akcie  je plne v 
kompetencii školy a to so stretnutím pred akciou a po skončení akcie v priestoroch školy. Je 
potrebné zabezpečiť spoločnú dopravu. Ak má škola pochybnosti o správnosti jej konania má 
kontaktovať Spoločný školský úrad v Lipanoch ktorý ich metodicky usmerní.
RNDr. Haborák upozornil, že  miesto nástupu je miestom výstupu. Rodičia si prídu po deti do ZŠ. 
Škola má zabezpečiť podmienky, aby bolo o dieťa do príchodu rodičov postarané.
Riaditeľ školy k tomu namietal, že rodičia dávali súhlas s tým, aby nástup a výstup detí bol v 
Lipanoch. Avšak do budúcna sa tomu škola vyvaruje.
Starosta sa informoval ohľadom počtu tried a žiakov  na nový školský rok. Požiadal riaditeľa školy 
na najbližšie zasadnutie Ocz predložiť prehľad o počte tried, a v ekonomickej oblasti predpoklad 
rozpočtu v členení na mzdy a prevádzku. Informoval poslancov, že v škole je kritický stav 
vodovodných rozvodov, bude potrebné ho riešiť cez dotácie. Školská jedáleň má požiadavku na 
zakúpenie konvektomatu, materská škola bude potrebovať vzhľadom na počet prijatých detí do MŠ 
nové postieľky. 
Bol daný návrh na prerozdelenie celkových normatívnych bežných príjmov na prenesený výkon v 
roku 2015 v celkovom objeme 361 985 €  v pomere 82,5 % na mzdy ( 298 637,63) a 17,5 % na 
prevádzku (63 347,37). Kontrolórka k tejto záležitosti poznamenala, že nemôže škola stále dotovať 
mzdovú oblasť na úkor prevádzky školy. Navrhla pozastaviť činnosť CVČ  a obec bude doplácať na
aktivity školy (plavecký, lyžiarsky výcvik) do výšky 30 € na žiaka. Rodičia nebudú uhrádzať 
poplatky na CVČ. Ak by boli krúžky súčasťou školy, dala by sa dofinancovať ich činnosť napr. z 
prenesených kompetencií. Ak sa v Rade školy prerokuje pozastavenie činnosť, dá sa podnet na 
zriaďovateľa. 
Riaditeľ školy pripustil problémy s financovaním CVČ z okolitých obcí. Poukázal na skutočnosť,že
aj ŠKD má mať oddychový charakter, bude potrebné podľa nových predpisov vybaviť priestory o 
lehátka, stavebnice a jeho financovanie má byť z prenesených kompetencií.

Návrh na uznesenie:
Ocz schvaľuje záväzný rozpis rozpočtu na normatívne financovanie pre ZŠ s MŠ na rok 2015 v 
pomere 82,5 % na osobné náklady a 17,5 % na prevádzkové náklady. 

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák,  ,  RNDr. Pavol Haborák, Miroslav Švec. Mgr. Pavol Polomský, 
Mária Janošková , Mgr. Angelovič Marko
Zdržal sa: ------
Proti hlasovali:  --------------------

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia  OcZ 25.5.2015. 

K bodu 4

Organizácia 2. šarišskodraveckých kultúrnych slávností 27.-28.6.2015



Starosta obce informoval poslancov s programom na obidva dni osláv. V sobotu začne program sv. 
omšou o 13. 30 hod. Pozvánky na oslavy a slávnostný obed boli zaslané, starosta informoval so 
zoznamom pozvaných. Kuchárky ZŠ  zabezpečia pečenie kysnutých koláčov.  Na nedeľnú časť 
osláv futbalu, budú pozvaní futbaloví funkcionári, catering zabezpečí Reštaurácie Biely kôň z 
Lipan. Na obidva dni sú zabezpečené stánky, na parkovisku za ZS budú montované 6 stánky a na 
ihrisku 3. Občerstvenie zabezpečí Bibiana Knutová, členovia DHZ a aj obec bude ponúkať 
občerstvenie (pečené mäso, klobása , guláš a pod.) Sedenie bude zabezpečené hneď pri stánkoch na 
parkovisku. 
Starosta požiadal poslancov o spoluprácu pri organizácii a to už v piatok 26.6. kedy bude potrebné 
pripraviť priestory sály, porozkladať lavičky a stoličky na nádvorí kaštieľa. 
V nedeľu na recepciu budú prichystané švédske stoly (chlebíčky, pečené rezne, kuracie stehná, 
zeleninový šalát, chlieb s masťou, výrobky z bravčoviny, syr).
Mgr. Angelovič navrhol vstupné na akciu nevyberať, minulý  rok bolo vyberanie vstupného pre 
našich občanov často komentované, nebolo pochopenie. Poznamenal na vhodnosť opráv zastávok 
SAD v obci. Starosta k tomu informoval, že na úprave zastávok obec bude pracovať, taktiež sa 
vykonáva kosenie verejných priestranstiev. Ohľadom vstupného na slávnosti požiadal starosta o 
návrhy poslancov na výšku vstupného: na sobotu v rámci diskusie navrhli pre domácich 1,-  a 
cudzích 2,-€., vstupné na diskotéku 2,- €. K bližšiemu rozdeleniu úloh v rámci osláv bude zvolané 
stretnutie poslancov na stredu 24.6.2015. OcÚ osloví bývalých poslancov ku spolupráci pri 
oslavách. 
V nedeľu v rámci programu slávností vystúpia spevácke súbory z okolitých obcí. Priestory bývalej 
predajne budú využité ako šatne pre účinkujúcich. Všetkým účinkujúcim bude podaný guláš. Na 
ihrisku bude zabezpečené pohostenie pre pozvaných hostí. Uskutočnia sa zápasy našich futbalistov 
A mužstva s mužstvom Lipian.  
Vzhľadom na rozsah osláv a vystupujúcich je potrebné na organizáciu vyčleniť z rozpočtu obce 
5 000.- €. 

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s organizáciou 2. šarišskodraveckých kultúrnych slávností dňa 27.-
28.6.2015  a vyčleňuje čiastku 5 000,- € na organizáciu podujatia.

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

K bodu 5   a 6

Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval poslancov s prácami naviac, ktoré bolo potrebné realizovať v súvislosti s 
rekonštrukciou cesty III. triedy v obci. Obec začala práce v súvislosti s vyznačením priechodov pre 
chodcov, úpravou a asfaltovaním plôch pri autobusových zastávok a to pri č. 29 a pri ZŠ s MŠ 
a priestranstvo na parkovanie pri ZŠ. Tieto bude potrebné financovať z vlastných prostriedkov, čo 
predstavuje podľa starostu obce cca 6 500,- €.

Návrh na uznesenie  :
OcZ schvaľuje spolufnancovanie výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou cesty III. triedy  a to najmä 
asfaltovanie plôch pri autobusových zastávkach pri č. 29 a pri ZŠ s MŠ a priestranstvo na 
parkovanie pri ZŠ maximálne do výšky 6500,- €



Za hlasovali:  Peter Berdis,  RNDr. Pavol Haborák, Miroslav Švec,  Mgr. Pavol Polomský, Mária 
Janošková, Ing. Anton Blaščák, Mgr. Marko Angelovič
Zdržal sa: - – - – 
Proti hlasovali:  --------------------

      Mgr. Polomský  požiadal o vyčistenie priekopy za pozemkami č.s. 213-218.
       
             Mária Janošková pokázala na skutočnosť, že servis riadu v sále je rôznorodý, opotrebovaný, je  

potrebné dokúpiť a to v rovnakom druhu, lebo aj to je vizitka obce.

Starosta obce  informoval poslancov , že finančné prostriedky za predaj akcií VVS a.s. Košice 
boli pripísané na účet obce. Vzhľadom  k uvedenému v rámci diskusie bolo riešené použitie týchto 
kapitálových príjmov v rámci rozpočtu obce. 

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie kapitálových príjmov z predaja akcií VVS a.s. Košice na 
splatenie záväzkov a dlhu z minulých účtovných období.

 
Za hlasovali:  Peter Berdis,  RNDr. Pavol Haborák, Miroslav Švec,  Mgr. Pavol Polomský, Mária 
Janošková, Ing. Anton Blaščák, Mgr. Marko Angelovič
Zdržal sa: - – - – 
Proti hlasovali:  --------------------

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
   starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice: 
RNDr. Pavol Haborák v.r.
Miroslav Švec v.r.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

 


