Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šarišské Dravce zo dňa 30. novembra 2015

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia: 1. Úvod
2. Kontrola uznesení
3. Plán práce kontrolórky obce na 1. polrok 2016
4. Prerokovanie prípravy návrhov VZN obce na rok 2016
5. Prerokovanie platu starostu obce
6. Informácie o stave záväzkov obce k 30.11.2015
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
8. Pripomienkovanie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Pavla Polomského a Ing. Antona
Blaščáka. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Marka Angeloviča a Jozefa Janiča. Zasadnutie OcZ
sa riadilo programom, ktorý bol zaslaný a ktorý poslanci schválili.
K bodu 2
Starosta informoval poslancov plnením uznesenia č. 11/11/2015 zo dňa 9.11.2015.
K bodu 3
Plán práce kontrolórky obce na 1. polrok 2016

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 bol zverejnený na internetovej stránke
obce dňa 18.11.2015. Kontrolórka oboznámila poslancov s oblasťami, na ktoré sa chce zamerať pri
vykonávaní kontrol Obce Šarišské Dravce a jej organizácií. Poslanci po diskusii predložený návrh
schválili. Návrh Plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľs tvo schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič, Pavol Dija,
Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič
Zdržal sa:
- --- - - - - – –
Proti hlasovali: --------------------

K bodu 4
Prerokovanie prípravy návrhov VZN obce na rok 2016
Poslancom obecného zastupiteľstva boli doručené tri návrhy VZN obce na rok 2016 a to VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, VZN o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Šarišské
Dravce na kalendárny rok 2016 a VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Mgr. Mišenčíková informovala poslancov so zmenami, ktoré návrhy
VZN riešia. Bol daný návrh v rámci VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady na navýšenie daní z pozemkov o 25 % pre právnické osoby podnikajúce v obci a navýšenie
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016. V rámci návrhu
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na
základe novely zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní a novely zákona 188/2015 Z.z. sa
upravuje termín prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na mesiac apríl. Návrh
VZN o financovaní originálneho školstva rieši normatív finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku v materskej škole, v ŠKD, v CVČ a v zariadeniach školského stravovania na rok
2016.
Kontrolórka obce informovala poslancov, že návrh rozpočtu školy na rok 2016 v rámci
financovania originálnych kompetencii ráta s rozpočtom cca 106 tis €. Tento návrh nezahŕňal
vlastné príjmy školy. Neskôr škola predložila návrh rozpočtu, v ktorom ráta aj s vlastnými príjmami
a ten bol vo výške 124 tis €. Prepočet k dotácii ráta s návrhom 106 tis €. Návrh v rozpočte obce
ráta s dotáciou 96 tis €. Je potrebné tieto výšky zosúladiť a jednať s riaditeľom školy na ktorých
strediskách školy sa 10 tis € poníži a na ktorých položkách. Starosta obce prejedná uvedený návrh
rozpočtu školy riaditeľom školy a následne sa dotácia na originálne kompetencie zapracuje do
návrhu rozpočtu obce. Poslankyňa p. Janošková požiadala o vysvetlenie, prečo sa v podklade k
výpočtu financovania originálnych kompetencií vyskytuje údaj o počte potencionálnych stravníkov
ako 325 a aj 215. Taktiež a informovala, či poplatok 0,05 € za prenájom riadu v sále je postačujúci
na nákup nového servisu kuchyne. Starosta podal vysvetlenie, že údaj 325 je nesprávne uvedený
údaj vo výkaze 40-01 so stavom k 15.9.2015, ktorý je potrebné opraviť na Okresnom úrade Prešov
odbor školstva. Tento údaj bol nesprávne uvedený riaditeľom ZŠ s MŠ, ktorý ho uviedol ako
podklad k uvedenému výkazu. Správny údaj zodpovedajúci skutočnosti je 215. Na túto chybu
upozornila starostu obce aj kontrolórka obce. Požiadala starostu obce o vykonanie nápravy.
K nákupu servisu kuchyne bolo vysvetlené, že uvedený poplatok je iba za prenájom riadu, za
poškodený a rozbitý riad platí nájomca skutočnú kúpnu cenu za riad.
V rámci diskusie starosta obce zdôvodnil navyšovanie miestneho poplatku za komunálne odpady
vysokými nákladmi na likvidáciu a uloženie odpadu, ktorý sa produkuje v obci. Vysoké náklady sú
hlavne v súvislosti s vývozom veľkokapacitných kontajnerov v obci, hlavne pri cintoríne. Poslanec
Pavol Dija sa informoval, či stále platí aby občania obce vykladali nádoby s odpadom na chodníky
v obci v čase vývozu TKO. Starosta k tomu informoval, že sa vyskytol problém kedy zamestnanci
firmy Brantner Nova s.r.o. nechceli vyberať plné nádoby z pozemkov občanov obce nakoľko k
tomu neboli oprávnení, ale starosta ich do budúcna žiadal vyberať nádoby aj spoza bráničiek,
nakoľko sú občania odcestovaní, starší ľudia, ktorí nádobu nevyložia a nastal by stav, že odpad
nebude vyvezený.
Po diskusii k uvedeným návrhom poslanci zobrali návrhy na vedomie a v zákonom stanovenej
lehote budú uvedené návrhy zverejnené na stránke obce a následne po uplynutí lehoty budú
predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu, aby boli od 1.1.2016 účinné.

K bodu 5

Prerokovanie platu starostu obce

Kontrolórka obce informovala poslancov, že raz ročne je potrebné prerokovať plat starostu obce zo
zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Plat starostu predstavuje násobok mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientom 1,98 prislúchajúcemu pre našu obec. Tento plat bol
doposiaľ navýšený o 20% odmenu. Kontrolórka obce dala na posúdenie poslancom navýšenie platu
starostu. V čase predchádzajúceho prerokovania platu bola obec v lepšej finančnej situácii. V
súčasnosti je obec viac zadĺžená. Je na poslancoch ako plat starostu schvália. O odmene starostu
obce rozhodli poslanci tajne svojim návrhom v percentách, ktoré sa následne spriemerovali.
Základný plat starostu sa týmto navyšuje o odmenu 3,33 % s účinnosťou od 1.1.2016.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určuje Plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v
znení neskorších predpisov zvýšený o 3,33 % s účinnosťou od mesiaca január 2016.

Za hlasovali:

Ing. Anton Blaščák, Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič, Pavol Dija,
Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič
Zdržal sa:
- --- - - - - – –
Proti hlasovali: --------------------

K bodu 6

Informácie o stave záväzkov obce k 30.11.2015

Starosta obce informoval poslancov so stavom záväzkov k 30.11.2015. Výdavky obce sú
minimalizované, napriek tomu záväzky obce stále sú a to z menších investičných akcií (asfalt ku
zastávkam) a aj záväzky z bežných výdavkov. Obci nezostáva dostatok finančných prostriedkov na
splácanie splátkového kalendára firme Remopel Sabinov a od budúceho roka bude potrebné splácať
pôžičky od firmy GMT a Gaton podľa schváleného splátkového kalendára. Starosta podal návrh na
prijatie úveru, ktorým by sa vybrané záväzky a pôžičky obce splatili. Úver by bol vo výške 120 tis
€. Výška splátky úveru by predstavovala 2040,- € a úrok 260.- €. Splácať by sa začalo od 07/2016
od 12/2020. V súčasnosti obec spláca dva úvery v celkovej mesačnej splátke aj s úrokom vo výške
5880,- €. Po prijatí ďalšieho úveru by tak mesačná splátka predstavovala sumu 8000.- €
Kontrolórka obce spracovala vlastné stanovisko k prevereniu dlhu a záväzkov obce k 30.11.2015.
Konštatovala, že k 30.11.2015 je stav dlhu vo výške 384 100 €, čo predstavuje 47,16 % . Celé
volebné obdobie bude väčšina prebytku bežného rozpočtu použitá na splácanie dlhu, ktorý vznikol
k 31.12.2014. Finančný stav obce je kritický, prijatie úveru síce vyrieši úhradu záväzkov, ale obec
nebude mať dosť prostriedkov na investičné zámery. Je potrebné prehodnotiť niektoré položky v
bežnom rozpočte a znížiť výdavky bežného rozpočtu tak, aby boli pre starostu záväzné a
nezvyšovali sa záväzky z bežnej prevádzky obce. Pokračovanie výstavby budovy zdravotného
strediska nie je možné z vlastných zdrojov obce v tomto volebnom období a závisí od príjmov z

predaja pozemkov na IBV, prípadne iných príjmov.
Poslanci sa k predmetnému návrhu vyjadrili :
Mgr. Angelovič považuje prijatie úveru za krajné riešenie, avšak ak je to nevyhnutné, súhlasí s jeho
prijatím.
Ing. Blaščák súhlasil s prijatím úveru.
Mgr. Polomský súhlasil s prijatím úveru, ale je potrebné sledovať výdavky obce
Pavol Dija súhlasil s prijatím úveru
Mária Janošková súhlasila s prijatím úveru, ale požaduje predkladať na každé zasadnutie obecného
zastupiteľstva stav záväzkov obce
Jozef Janič súhlasil s prijatím úveru.
Poslanci si vyžiadali informácie o starších záväzkoch obce uvedených v Prehľade. Jedná sa o
záväzky s firmou M-Cup s.ro. Bratislava, SPP a.s. Bratislava (súdny spor) a Ekosvip Sabinov
Starosta informoval o týchto záväzkoch. Mgr. Polomský v súvislosti so záväzkom s SPP a.s., ktorý
súvisí s firmou Gaton Prešov navrhol, aby sa suma pôžičky obce ponížila o 13 922,80 €.
Starosta s týmto návrhom súhlasil a podal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo navrhuje nesplatiť pôžičku s Gaton s.r.o. Prešov v plnej výške, ale ponížiť ju
o záväzok obce voči SPP a.s. Bratislava do vyriešenia súdneho sporu s SPP a.s. Bratislava.
Za hlasovali:

Ing. Anton Blaščák, Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič, Pavol Dija,
Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič
Zdržal sa:
- --- - - - - – –
Proti hlasovali: -------------------Po diskusii k otázke prijatia úveru podal starosta návrh na prijatie uznesenia o prijatí úveru.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prijatie úveru vo výške 105 000.- € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s. So sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika , IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Tento úver bude použitý na
úhradu investičných záväzkov obce a pôžičiek. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Za hlasovali:

Ing. Anton Blaščák, Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič, Pavol Dija,
Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič
Zdržal sa:
- --- - - - - – –
Proti hlasovali: --------------------

K bodu 7

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 bol poslancom doručený na mail. Bližšie návrh priblížila
ekonómka obce p. Šašalová. V návrhu nie sú zapracované aktuálne splátky úveru, zapracované sú
splátky vo výške 5080,- €. Bude potrebné zmeniť výšky splátok úveru a istiny a následne ich
zapracovať do rozpočtu obce. V rozpočte je zohľadnený nájom za zdravotné stredisko, ktorý

uhrádza zatiaľ obec. Všetko sa vyvíja od kapitácie ambulancie od poisťovní. Obci budú náklady na
ZS refundované. Do budúcna sa počíta s lekárom na plný úväzok. Doposiaľ bolo vrátených 800
kariet. Kontrolórka navrhla úpravu rozpočtu v príjmovej časti ako príjmy z nájmu, ak sa budú
refundovať náklady na nájom ZS, záväzky obce rozdeliť do rozpočtu podľa rokov, Rozpočet na
originálne kompetencie bude nutné naplniť na 100 tis €. V opačnom prípade to nebude postačujúce.
Upravený návrh rozpočtu bude predložený na schválenie na zasadnutí OcZ dňa 15.12.2015.

K bodu 8

Pripomienkovanie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce

Starosta informoval, že Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) bol schválený v
roku 2004. V roku 2009 bolo povinnosťou obce doplniť ho podrobnejšie a schváliť. V rámci nového
programovacieho obdobia boli vydané nové pokyny a nová metodika spracovania tohto dokumentu.
Medzi základné priority starostu obce v rámci rozvoja obce patria zateplenie obecného úradu,
vybudovanie zberného dvora, výstavba nájomného bytového domu s 11 b.j.a dokončenie výstavby
zdravotného strediska. Starosta vyzval poslancov, aby predkladali vlastné podnety, aby prijímali
podnety od občanov na rozvoj obce, ktoré by sa do tohto dokumentu zapracovali. M. Janošková
navrhla zapracovať rekonštrukciu miestnej komunikácie na cintorín, okolo rodinného domu č. 158,
vysporiadať cestu na cintorín. Spracované podklady budú predložené firme, ktorá uvedený
dokument podľa našich podmienok spracuje. Cena za spracovanie je 1500,- €. Túto položku je
potrebné zapracovať do rozpočtu obce.
K bodu 9

Diskusia

Kontrolórka obce poukázala na nečinnosť príspevkovej organizácie Obecná knižnica. Je potrebné
roku 2016 zabezpečiť jej štatutára a začať s činnosťou. Starosta obce navrhol zverejniť oznámením
na internetovej stránke obce, že obec ponúka prácu na úväzok na uvedenú pozíciu. Mala by to byť
osoba s dobrými organizačnými schopnosťami, ktorá by vedela zabezpečiť kultúrne akcie, byť
znalá problematiky správy majetku obce a vedenia účtovníctva.
Ohľadom prenájmu časti pozemku parcela KNC č. 120 KÚ Šarišské Dravce o výmere 18 m2 za
účelom osadenia plechovej garáže pre Jaroslava Bednarčíka Šarišské Dravce 103 starosta obce
informoval, že na tvare miesta zistil, že osadenie garáže tak ako navrhuje p. Bednarčík nie je
prípustné, nakoľko by nebol v časti obce Slivník iný priestor na parkovanie a na otáčanie väčších a
nákladných áut. Navrhuje posunúť osadenie stavby viac do ľavej strany. V tomto znení bude
odpovedané žiadateľovi o nájom časti pozemku.
Ekonómka obce predložila návrh na Rozpočtové opatrenie č.4/2015, ktorým sa upravuje rozpočet
obce na rok 2015. Jedná sa o štátne prostriedky na financovanie prenesených kompetencií školstva
upravených po EDUzbere k 15.9.2015. Tento návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Za hlasovali:

Ing. Anton Blaščák, Mária Janošková , Mgr. Marko Angelovič, Pavol Dija,
Mgr. Pavol Polomský, Jozef Janič
Zdržal sa:
- --- - - - - – –
Proti hlasovali: --------------------

Mgr. Polomský požiadal vyhlásiť v miestnom rozhlase reláciu ohľadom zákazu spaľovania
domového odpadu v kotloch na tuhé palivo pri vykurovaní rodinných domov.
Mária Janošková požiadala starostu o vývoz odpadu z kontajnerov na bio odpad a následne ich
odložiť, nakoľko sa skončila sezóna údržby verejnej zelene.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Polomský v.r.
v.r.
Ing Anton Blaščák
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

