
                                                                         Zápisnica 
                zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
               obce Šarišské  Dravce zo dňa 8.10.2018

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.  Úvod

2.  Kontrola uznesení
3. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
4. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce – Vladimír Sekerák
5. Žiadosť o nájom pozemku obce – Andrej Brilla
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 350/8 – Jozef Nendza
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN č. 1/2017 o určení čiastočných 
úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské 
Dravce 
8. Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Ľuboš Goliaš
9. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018

                                 10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
                                 11.  Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na školský rok 2018/2019
                                 12. Rôzne a diskusia
                                 13. Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Poslanci schválili aj program, ktorým sa zasadnutie riadilo. Za overovateľov 
zápisnice starosta určil Miroslav Švec a Mária Janošková. Do návrhovej komisie boli zvolení 
Katarínu Hovančíkovú a Mgr. Pavla Polomského. Do programu zasadnutia bol doplnený bod 
„Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na školský rok 2018/2019.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   program 48.  zasadnutia OZ 
s nasledovnými zmenami: doplnenie o bod programu „ Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské 
Dravce na školský rok 2018/2019“ - predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

 Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  volí Katarínu Hovančíkovú a Mgr. Pavla Polomského 
 do návrhovej komisie. Určuje za overovateľov zápisnice Miroslava Šveca a Máriu Janoškovú

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 



K bodu 2 

  V tomto bode programu starosta obce informoval s plnením uznesení z 30.7.2018. Vzhľadom 
na skutočnosť, že žiadateľ o nájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 347 odstúpil od nájmu bytu, 
obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 063/2018 z 30.7.2018.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z 30.7.2018 a 
ruší uznesenie č. 063/2018 z 30.7.2018

      
Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 3

Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Starosta obce informoval poslancov, že k 31.8.2018 zanikol mandát poslanca Ing. Blaščáka, nakoľko od 
1.9.2018 vykonáva funkciu vedúceho Denného centra – poslanec nemôže byť zamestnancom obce. 
Vzhľadom na koniec volebného obdobia, náhradník nebude menovaný.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že k 31.8.2018 zanikol mandát poslanca Ing. Antona Blaščáka z dôvodu 
nezlučiteľnosti funkcie poslanca OcZ a zamestnanca obce (zodpovedný za Denné centrum).

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 4 
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce – Vladimír Sekerák

Žiadosť bola prejednávaná na zasadnutí OcZ 30.7.2018. Na pozemku plánuje vybudovať výťah pre ZŤP 
syna Vladimíra. Požaduje odkúpenie cca 20 m2.  V rámci diskusie bola vznesená požiadavka 
vyjadrenia od  Bytového družstva Prešov, či súhlasí s výstavbou výťahu, nakoľko bytový dom je 
jeho vlastníctvom. Bol daný návrh zo strany poslancov na dlhodobý prenájom pozemku za 1 €, 
ktorý by bol vhodnejšou alternatívou vzhľadom na vlastnícke vzťahy. Obecné zastupiteľstvo 
požaduje predložiť stanovisko Bytového družstva k tejto záležitosti. Stanovisko nebolo doložené. 
Starosta k tomu zaujal stanovisko, že výťah je nutný, je pre syna žiadateľa a navrhol dlhodobý 
prenájom (30 rokov) časti pozemku parcela KNC č. 176 v zmysle nákresu prístavby terasy. Ostané 
náležitosti si zabezpečí rodina sama.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť  o odkúpenie časti pozemku obce KNC č. 176 
o výmere 20 m2  a schvaľuje dlhodobý prenájom časti pozemku KNC č. 176 o výmere 20 m2 na 
obdobie 30 rokov v zmysle nákresu prístavby terasy s ročným nájmom 1.- € za účelom 
bezbariérového prístupu k bytu žiadateľa Vladimíra Sekeráka.  



Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 5
Žiadosť o nájom pozemku obce – Andrej Brilla

Žiadosť bola prejednávaná na zasadnutí OcZ 30.7.2018.
Žiadateľ požaduje prenájom pozemku obce v blízkosti bytového domu č. 21 na umiestnenie 
plechového skladu. Obecné zastupiteľstvo žiadalo dokladovať písomný súhlas s osadením objektu 
od všetkých vlastníkov bytov. Súhlas susedov bol doložený. Poslankyňa Hovančíková vyjadrila 
názor, že podľa nákresu je umiestnenie skladu nevhodné. Pri bytovke sú sklady a garáže umiestnené
usporiadane v jednej línii. Nie je vhodné začínať okolo bytovky osadzovať plechové sklady. Bude 
to neestetické. Starosta k tomu uviedol, že obec eviduje podobnú žiadosť o osadenie plechového 
skladu. Po diskusii k tomuto bodu poslanci navrhli schváliť prenájom pozemku, ale v časti 
pozemku, kde je vedená linia garáží.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o nájom časti pozemku obce parcela KNC č. 359/1 na 
osadenie plechového skladu pri bytovom dome č. 21 žiadateľom Andrejom Brillom v časti v línii 
existujúcich skladov   prenajatých častiach pozemku.

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 6
Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 350/8 – Jozef Nendza

Starosta obce oboznámil poslancov, že v rámci žiadosti p. Nendzu, ktorá bola prejednávaná 
30.7.2018  o odkúpenie pozemku parcela č. 350/8bol spracovaný geometrický plán, ktorým bola 
vyčlenená časť pozemku o výmere 94 m2, ktorá je predmetom kúpy a predaja.  V zmysle návrhu 
zámeru na predaj majetku obce bude daný osobitný zreteľ dlhodobé užívanie pozemku žiadateľom 
na sklad drevného odpadu. V kúpnej zmluve následne podmieniť predaj oplotením pozemku. Návrh
predajnej ceny vzhľadom na pozemok bol daný na 6,- €/m2. 

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 350/8 pre 
Jozefa Nendzu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer č. 20 na odkúpenie časti pozemku parcela 
KN C č. 350/8 v zmysle geometrického plánu č. 13/2018 o výmere 94 m2 vedený ako trvalý trávny 
porast s dôvodom hodným osobitného zreteľa: pozemok je využívaný dlhodobo na skladovanie 
drevného odpadu za cenu 6.- €/m2. V kúpnej zmluve musí byť stanovená podmienka oplotenia 
pozemku. 

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 



K     bodu 7
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce

Na zasadnutí 30.7.2018 bol prijatý návrh na úpravu výšky poplatku za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej obcou z 3,50 €/v celodennej prevádzke mesačne  na 5,- € mesačne v zmysle VZN
obce č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce  Šarišské  Dravce.   Návrh  dodatku  č.  1  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce  od
31.7.2018. Starosta obce dal o návrhu dodatku č. 1 hlasovať. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce s účinnosťou od 
1.11.2018.

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 8
Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Ľuboš Goliaš

Obecný úrad eviduje žiadosť o prenájom časti pozemku parcela KNC č. 626/3 o výmere 10 m2 od 
žiadateľa Ing. Ľuboš Goliaš. Na pozemku chce umiestniť sklad náradia, nakoľko na svojom 
pozemku z dôvodu jeho rozmerov by nemohol. Jedná sa o pozemok pri vstupe do obce preto je 
potrebné so žiadateľom diskutovať a prijať kompromis, aby stavba nevytvorila estetický problém. 
Mgr. Polomský vyjadril, že je proti umiestneniu skladu na uvedenom pozemku. Prerokovanie  
žiadosti sa odkladá. 

Návrh na uznesenie
  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Ľuboša Goliaša o prenájom časti pozemku 
KNC č. 626/3 o výmere 10m2 na zriadenie skladovacieho priestoru a odkladá prerokovanie žiadosti
na najbližšie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Za hlasovali:  Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr. Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: Mgr. Pavol Polomský
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K bodu 9
Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018

Starosta obce v tomto bode programu zhodnotil volebné obdobie rokov 2014 – 2018. 

Návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti obce za volebné obdobie 
2014 – 2018.



Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 10
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

Z dôvodu končiaceho sa volebného obdobia požiadal starosta obce o preplatenie pomernej časti 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2018.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie pomernej časti nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
za rok 2018.

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 11
Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na školský rok 2018/2019

Zasadnutia OcZ bol prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Šarišské Dravce RNDr. Pavol Haborák, ktorý 
predniesol informácie ohľadom pripravenosti základnej školy na školský rok 2018/2019. 
Oficiálna správa za školský rok 2017/2018 bude zverejnená k 31.10.2018. V rámci personálneho 
zabezpečenia bolo prijaté racionalizačné opatrenie (odišli 6 zamestnanci, 4 z toho s odstupným). 
Zefektívnil sa pracovný čas hlavne u nepedagogických zamestnancov. Podarilo sa zabezpečiť 
odborný dozor na kurzy žiakov, úväzkovo bola prijatá kvalifikovaná nemčinárka, v skúšobnej verzii
funguje elektronická triedna kniha, je zavedený elektronický dochádzkový systém. Dôraz sa kladie 
aj na disciplínu žiakov (neospravedlnené hodiny, pokarhania). Prepracoval sa školský poriadok. 
Materiálno-technické zabezpečenie bolo v zlom technickom stave. Zvýšil sa príjem školy 
z prenájmu telocvične (1400,- €), nájom pre ZUŠ Lipany (300,- €), nájom jedálne (500,- €) príjmy 
z prenájmu krojov (110.- €). Škola požiadala o zníženie splátky za ele. Energie. Zo získaných fin. 
prostriedkov vylepšuje kvalitu materiálneho zabezpečenia (zvonček, lekárničky, regály, vynovené 
sklady). V rámci prenesených kompetencií sa vybavili kabinety, didaktické pomôcky, tabule, 
školská kuchynka, maľovanie tried v celkovej výške cca 13 tis €. V rámci originálnych kompetencií
bola realizovaná nová maľovka v kuchyni, nový robot, obklady, dlažby, zakúpil sa nový servis pre 
50 osôb, do malej kuchynky  sa zakúpil nový nábytok, vybavila sa kancelária vedúcej školskej 
jedálne. Do budúcna plánuje pokračovať v obnove priestorov, zabezpečiť funkčný kamerový 
systém, v rámci projektu vybavenie odborných učební realizovať práce na tomto projekte a taktiež 
aj verejné obstarávanie na projekt detského ihriska.  Škola nadviazala  spoluprácu so školami 
z okolitých obcí. Uskutočnilo sa stretnutie riaditeľov . Bude sa konať najmenej 3 x ročne a taktiež 
sa usporiadajú 3 spoločné akcie, ktoré budú v našej škole. Mgr. Polomský sa informoval ako sa rieši
údržba pozemkov školskej záhrady. Riaditeľ školy informoval, že z obce tam chodí veľa ľudí na 
zber ovocia, škola tiež zberala a využila ovocie v jedálni. K. Hovančíková poznamenala, že škola 
bola v zlom stave, výmena vedenia viedla k pozitívnym zmenám. Avšak je potrebné,  aby sa 
zodpovednosť za minulý stav zosobnila. Riaditeľ k tomu uviedol, že zamestnanci tvrdili, že nemali 
k dispozícii materiálové vybavenie a podmienky na rozvoj.



Starosta poďakoval za informácie od riaditeľa ZŠ s MŠ, vyjadril, že je milo prekvapený z toho čo sa
terajšiemu vedeniu školy podarilo urobiť za čas je ho pôsobenia vo funkcii. 

Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o pripravenosti ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na 
školský rok 2018/2019.

Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 12
Rôzne a Diskusia 

M. Janošková sa informovala aké finančné záväzky eviduje obec; ekonómka obce k tomu 
informovala, že obec eviduje bežné faktúry, ktoré vyplývajú z bežného fungovania obce. Žiadne 
veľké investičné záväzky  obec  nemá.
K. Hovančíková – bude potrebné nastaviť skoršie zapínanie verejného osvetlenia, nakoľko sa skôr 
stmieva
M. Janošková – zabezpečiť častejší vývoz kontajnerov od cintorína v čase pred sviatkom dušičiek
Mgr. Polomský – navrhol prejednať odmeny, nakoľko končí volebné obdobie. Starosta navrhol 
poslancom 150,- €, úradníčkam 300,- € a kontrolórke 150,- €. Mgr. Angelovič sa odmeny vzdal.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov vo výške 150.- €/poslanec, 300.- €/ 
úradníčka a 150,- € pre kontrolórku obce.
Za hlasovali:  Mgr. Pavol Polomský, Miroslav Švec, Katarína Hovančíková, Mária Janošková, Mgr.
Marko Angelovič, 
Proti hlasovali: - - --
Zdržal sa hlasovania: - - - 

K     bodu 13
Záver 
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

overovatelia zápisnice:
Miroslav Švec v.r.
Mária Janošková v.r.




