
                                                  Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 23. marca 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod

2.  Kontrola uznesení
3.  Spolufinancovanie projektu „Šarišské Dravce – obnova obecného úradu“ 

            4.  Úprava cesty cintorín – Slaminka č. 266   
5.  Rôzne a diskusia 
6.  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 Pavla Diju.   Do návrhovej 
komisie navrhol Miroslav Švec, Ing. Anton Blaščák. Poslanci zvolili návrhovú komisiu a určili 
overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj program, ktorým sa zasadnutie 
riadilo.

K bodu 2

Starosta informoval poslancov s plnením uznesení zo 6.3.2017.

K bodu 3

Spolufinancovanie projektu „Šarišské Dravce – obnova obecného úradu“ 

            
                     Starosta obce informoval poslancov s prácami, ktoré zahŕňa projekt obnovy obecného 
úradu. Jedná sa o výmenu okenných otvorov, zateplenie fasády, strechy, výmena krytiny. Projekt 
ráta s výstavbou rampy pre imobilných pre vstup do obecného úradu, búranie prístavby sály, 
izoláciu budovy, elektroinštaláciu, vzduchotechniku, zdravotechniku, plynofikáciu – ústredné 
kúrenie budov, interiérové úpravy. Náklad obnovy predstavuje 605 616,- €. Samotná realizácia prác 
je plánovaná na rok 2018. Obec sa bude na nákladoch podieľať 5 % z vlastných prostriedkov, ktoré 
plynú z predaja pozemkov t.j. 30 280,- €

Návrh na uznesenie:  

A) schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO
a) názov projektu: Šarišské Dravce – obnova obecného úradu
b) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
c)  výška  maximálneho  celkového  spolufinancovania  projektu  zo  strany  žiadateľa  stanovená  z
celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 30 280.-  €. 



Za hlasovali: Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,  Pavol 
Dija,  Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 4

Úprava cesty cintorín – Slaminka 266

        Starosta obce informoval o spracovaných 3 cenových ponukách na úpravu cesty od cintorína k 
rod. Domu č. 266. Cenové ponuky sú spracované na možnosť úpravy v 3 etapách a to cesta pod 
cintorínom, o ktorej bude ešte starosta jednať s rod. Gernátovou; od cintorína ku rod. Domu č. 266 a
v ďalšej etape k rod. Domom 258 a 259. Všetky ponuky rátajú s cenou okolo 39 tis € s DPH. Firma 
Eurovia ponúka úhrady formou splátkového kalendára do konca roka 2017.

K bodu 5 

Rôzne a diskusia 

Starosta informoval poslancov, že v kuchyni sály OcÚ je pokazený varný kotol. Jedná sa o staršie 
zariadenie, ktorého oprava bude cenovo náročná podľa informácii gastro firmy, ktorá vykonala 
obhliadku. Opravu posúdila na 1 700.- €, nový kotol stojí 2900,- €. Poslanci p. Švec a p. Berdis 
navrhli, že posúdia opravy  na kotle a následnú opravu. Nový servis do kuchyne sa bude kupovať na
160 osôb.

Poslanci navrhli v rámci ochrany majetku obce vyzvať písomne podnikateľov v obci, aby využívali 
poľné cesty k pozemkom, ktoré obhospodarujú a nie miestne komunikácie, ktoré sa  ťažkou 
technikou ničia.

Budova COOP Jednoty – MUSIC bar, ktorého nájomcom je Jozef Hric je bez vedomia obce a aj 
samotného vlastníka rozšírovaná a to murovaním obvodového plášťa o 1,2 m + okná a dvere. Obec 
o tejto skutočnosti upovedomila COOP Jednotu Prešov, práce sú pozastavené. Obec je s nájomcom 
budovy v súdnom spore, nakoľko neuhrádza obci nájom za užívanie pozemkov obce. 

Starosta obce informoval poslancov, že na správny chod a rozhodovanie obce často využíva právne 
služby u rôznych právnikov.  Bolo by vhodné mať stáleho právnika obce, ktorý by bol obci 
nápomocný v právnych záležitostiach. Poslanci poverili starostu obce na zjednanie zmluvy na 
právne služby, ktoré budú poskytované obci. Následne bude v rámci rozpočtu vyčlenený objem 
potrebných finančných prostriedkov.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na zjednanie zmluvy na právne služby, ktoré budú 
poskytované obci.



Za hlasovali: Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec,  Pavol 
Dija,  Mgr. Marko Angelovič,  Peter Berdis
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

Prístupová cesta k pozemkom  IBV škôlka bude riešená vybúraním časti plota v časti, kde bude 
miestna komunikácia. Bude posilnená trafostanica pri cintoríne, z ktorej bude riešené el. napojenie 
pozemkov.

Po obci sú rozmiestnené kontajnery na BRO odpad aj na domový odpad k jarnému upratovaniu. 
Občania boli informovaní miestnym rozhlasom.

J. Janič požiadal o obnovu lavičky cez potok pri objektoch býv. poľnohospodárskeho družstva, 
ktorá bola zničená po povodni.  Bude nápomocný pri jej realizácii. Starosta navrhol využiť železo 
zo starej lavičky, pripraviť kvalitné betónové pätky.

RNDr. Haborák – poznamenal, že obec je vlastníkom pozemku za bytovým domom 11 bj č. 29, z 
ktorého by sa mohli zamerať dva stavebné pozemky na IBV. Bolo by vhodné zvážiť predaj , pretože
obecná  bytovka tam už budovaná nebude. Starosta požiada o vypracovanie štúdie na dva pozemky.

Starosta oboznámil poslancov, že v mesiaci máj 2017 bude vykonaná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ, obec
zverejní oznam o tejto skutočnosti. Poslanci budú o postupe a náležitostiach voľby informovaní.

K     bodu 6

         Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice:

Pavol Dija      v.r.

Jozef Janič     v.r.


