
                          Zápisnica 

           z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 11. septembra 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

2.   Zmluva o postúpení práv a povinností investora na časť stavby „Šarišské 
Dravce, IBV škôlka – vodovod a Šarišské Dravce, IBV škôlka – kanalizácia –
návrh na prijatie uznesenia 

                                         3. Diskusia
                                         4. Záver

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice  určil Katarínu Hovančíkovú a Pavla Diju Do 
návrhovej komisie navrhol Ing. Antona Blaščáka a Petra Berdisa. Poslanci zvolili návrhovú komisiu
a určili overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj program, ktorým sa 
zasadnutie riadilo.

K bodu 2 

Zmluva o postúpení práv a povinností investora na časť stavby „Šarišské Dravce, IBV škôlka – 
vodovod a Šarišské Dravce, IBV škôlka – kanalizácia – návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce informoval poslancov s návrhom zmluvy obce s VVS a.s. Košice na realizáciu sietí 
vodovodu a kanalizácie v IBV škôlka.  Zemné práce zabezpečí obec, k čomu kontrolórka obce 
poznamenala, že bude dobré vedieť aký náklad pre obec to predstavuje. Montážne práce zabezpečí VVS 
a.s. Košice. Vlastníci pozemkov si zakúpia vodovodné šachty a revízne šachty na kanalizáciu.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o postúpení práv a povinností investora na časť stavby 
„Šarišské Dravce, IBV škôlka – vodovod a Šarišské Dravce – IBV škôlka – kanalizácia
a  zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezodplatne na celú trasu vodovodu v obci 
Šarišské Dravce v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, schvaľuje 
financovanie zemných prác na výstavbu vodovodu a kanalizácie v IBV škôlka, ktoré vyplývajú zo Zmluvy
o postúpení práv a povinností investora na časť stavby „Šarišské Dravce, IBV škôlka – vodovod a 
Šarišské Dravce – IBV škôlka – kanalizácia“. 

 Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis,   Pavol Dija, Mgr. Angelovič

Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 3

 Diskusia 

Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ o pripravenosti školy na školský rok 2017/2018



    Činnosť ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 

    Riaditeľ školy informoval poslancov s prípravou školy na školský rok 2017/2018. Konštatoval, 
že príprava rozvrhu bola náročná, avšak je spracovaný tak, aby sa žiaci čo najmenej presúvali, aby 
sa podstatná časť vyučovacích hodín učila v ich vlastných triedach .  V škole neboli vykonávané 
pravidelné revízie, evakuačné plány neboli spracované vôbec., taktiež traumatologické plány. Počas
letných prázdnin sa vykonalo dosť údržbových prác, triedy sa postupne upravujú. Dodržalo sa 
percento odbornosti – 70 %. Nateraz je 76 %.  Pre žiakov boli  podstatné zmeny vo vedení školy a 
aj v školskej jedálni.  K 31.8.2017 pracovný pomer ukončili 3 učitelia dohodou. K 11.9. 2017 škola 
eviduje 198 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov na tento školský rok je v poriadku.  Bude 
potrebné prepracovať písomnosti školy a to prevádzkový a organizačný poriadok.  K inventarizácii 
uviedol, že ešte stále sa spracováva. Školská jedáleň funguje podľa platného VZN. Nájom 
telocvične je o 1.9.2017 riadený, nájmy sa evidujú. Ak si niekto vyžiada vyhradiť termín v 
telocvični, musí za neho zaplatiť, aj  keď telocvičňu nevyužije. Pripomenul, že ani pre vysunuté  
pracovisko Základnej umeleckej školy v Lipanoch nie uzatvorená zmluva o nájme priestorov. Bude 
jednať s riaditeľkou ZUŠ. Zohľadní sa ich ústretovosť, že deti nemusia dochádzať na hodiny do 
Lipan. V súvislosti so zvýšením platov pedagogických zamestnancov bude potrebné prehodnotiť 
financovanie originálnych kompetencií. 

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Základnej školy s materskou školou od 
1.9.2017 do riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis,   Pavol Dija, Mgr. Angelovič

Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

    Starosta obce informoval, že firma realizujúca výstavbu nájomného bytového domu plánuje 
kolaudovať koncom mesiaca október 2017. Zatiaľ nie je dostatok záujemcov. V jesenných 
mesiacoch sa bude realizovať nové oplotenie, terénne úpravy a aj parkovacie miesta k bytovému 
domu. Bude potrebné aktualizovať VZN o prideľovaní bytov.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii nájomného bytového domu v areály ZŠ s MŠ 
Šarišské Dravce od starostu obce  

Za hlasovali: Ing. Blaščák, Katarína Hovančíková,  Peter Berdis,   Pavol Dija, Mgr. Angelovič

Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K bodu 4

Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
                                    starosta obce v.r.
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

Overovatelia zápisnice: Ing. Anton Blaščák v.r.



                                       Pavol Dija v.r.  

   

                                   




