Prítomní: pod a prezen nej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Kontrola uznesení obecného zastupite stva
Ur enie zapisovate a, overovate ov zápisnice a návrhovej komisie
Informácia riadite a ZŠ s MŠD Šarišské Dravce k organizácii školského roka
2020/2021
6. Úver na výpadok príjmu k dani z príjmu FO. Stanovisko hlavného kontrolóra k
úveru.
7. Investi ný zámer nájomného bývania v obci Šarišské Dravce
8. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na2. Polrok 2020
9. Rozšírenie vodovodnej siete v obci as “Za Mo idly” – informácia starostu obce
10. Havarijný stav v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia starostu obce o podaní
žiadosti na OÚ Prešov, odbor školstva
11. Informácia starostu obce k evidencii obce na erpanie finan ných prostriedkov na
projekty obce “Zriadenie karanténnych bytov v obci Šarišské Dravce”, Obnova
historického parku v obci Šarišské Dravce”, Zelené oddychové zóny v obci Šarišské
Dravce”
12. Projekt “Spoznávanie histórie renesan ného kaštie a v Šarišských Dravciach”
13. Návrh na Rozpo tové opatrenie obce . 3/2020
14. Žiados o úpravu chodníka – Jozef Goliaš
15. Rôzne a diskusia
16. Záver

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupite stva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovi .
Privítal poslancov obecného zastupite stva a kontrolórku obce, RNDr. Pavla Haboráka,
riadite a ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a Ing. Daniela Kaš áka ako hostí.
K bodu 2

Schválenie programu zasadnutia OcZ

Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia OcZ pod a doru enej
pozvánky v znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
3. Kontrola uznesení obecného zastupite stva
4. Ur enie zapisovate a, overovate ov zápisnice a návrhovej komisie

5. Informácia riadite a ZŠ s MŠD Šarišské Dravce k organizácii školského roka
2020/2011
6. Úver na výpadok príjmu k dani z príjmu FO. Stanovisko hlavného kontrolóra k
úveru.
7. Investi ný zámer nájomného bývania v obci Šarišské Dravce
8. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na2. Polrok 2020
9. Rozšírenie vodovodnej siete v obci as “Za Mo idly” – informácia starostu obce
10. Havarijný stav v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia starostu obce o podaní
žiadosti na OÚ Prešov, odbor školstva
11. Informácia starostu obce k evidencii obce na erpanie finan ných prostriedkov na
projekty obce “Zriadenie karanténnych bytov v obci Šarišské Dravce”, Obnova
historického parku v obci Šarišské Dravce”, Zelené oddychové zóny v obci Šarišské
Dravce”
12. Projekt “Spoznávanie histórie renesan ného kaštie a v Šarišských Dravciach”
13. Návrh na Rozpo tové opatrenie obce . 3/2020
14. Žiados o úpravu chodníka – Jozef Goliaš
15. Rôzne a diskusia
16. Záver
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach schva uje program zasadnutia obecného
zastupite stva
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

K bodu 3 Kontrola uznesení obecného zastupite stva
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo d a 9.6.2020. Informáciu zobrali
poslanci na vedomie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
A:berie na vedomie kontrolu uznesení z 9.6.2020

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

K bodu 4 Ur enie zapisovate a, overovate ov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce ur il za overovate ov zápisnice Ing. uboš Goliaš, Ing. Pavol Blaš ák , za
zapisovate ku Mgr. Iveta Mišen íková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Katarína
Hovan íková, Jozef Jura
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
ur uje:
- za zapisovate ku zasadnutia OZ Mgr. Iveta Mišen íková
- overovate ov zápisnice: p.
Ing. uboš Goliaš, Ing. Pavol Blaš ák

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo volí do návrhovej komisie: Katarína Hovan íková, Jozef Jura

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

K bodu 5 Informácia riadite a ZŠ s MŠD Šarišské Dravce k organizácii školského roka
2020/2021
Riadite ZŠ s MŠ Šarišské Dravce RNDr. Haborák informoval poslancov s pripravenos ou
ZŠ s MŠ na školský rok 2020/2021. Na úseku originálnych kompetencií budú vyššie náklady

s dôvodu navýšenia po tu pedagogických zamestnancov vzh adom na vyšší po et žiakov
v MŠ. Došlo k zmene na poste zástupcu riadite a . Škola zamestnáva 36 zamestnancov, po et
žiakov v ZŠ je 194, v MŠ je 38. Riadite podal informáciu o materiálnej pripravenosti školy,
školskom vzdelávacom programe, záujmových innostiach, protipandemických opatreniach.
Bližie informácie sú v prílohe zápisnice.
Poslanky a p. Hovan íková požiadala o informáciu oh adom doriešenia bezpe nosti
únikového východu v MŠ. Riadite k tomu informoval, že bude potrebné ho zastreši ,
materiál by zabezpe ila obec a svojpomocne by sa doriešilo zábradlie a strecha.
Poslanec p. Jura poznamenal, že v školskom areáli parkujú motorové vozidlá, ktoré bránia
prechodu a sú pre deti nebezpe né. Navrhol vhodným spôsobom upozorni na túto skuto nos
rodi ov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu riadite a ZŠ s MŠ Šarišské Dravce k organizácii a pripravenosti
školského roka 2020/2021
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 6
úveru

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef
Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

Úver na výpadok príjmu k dani z príjmu FO. Stanovisko hlavného kontrolóra k

K tomuto bodu podala informáciu kontrolórka obce. Úver na výpadok príjmu k dani z príjmu
FO Pre našu obec je ur ený do výšky 25 171,- €. Je ur ený na bežné výdavky na výkon
samosprávnych funkcií. Nie na úhradu starých záväzkov, ani na kapitálových výdavkov.
Zad ženos obce k 30.6.2020 je 25 %. Obec by ur ite mala využi túto ponuku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu kontrolórky obce k prijatiu návratnej finan nej výpomoci na
výpadok príjmu k dani z FO za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu
návratnej finan nej výpomoci na výpadok príjmu k dani z FO za rok 2020
schva uje prijatie návratnej finan nej výpomoci na kompenzáciu výdavku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020 na výpadok k dani z príjmu z FO vo výške 25 171,- |€.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 7

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

Investi ný zámer nájomného bývania v obci Šarišské Dravce

V súvislosti s COVID situáciou obec má zámer zriadi karanténne bývanie v obci. Už
v minulosti plánovala vybudova na 2. Podlaží v zdravotnom stredisku byty, príprava je
urobená. Je potrebné projektovo prispôsobi výmeru tak aby bolo možné splni podmienky
nájomného bývania v rámci financovania úverom zo ŠFRB. Projektovú dokumentáciu je
potrebné upravi . Obec zvažuje aj alšie možnosti získania finan ných prostriedkov.
V rámci nájomného bývania sú vhodné lokality v obci v areáli základnej školy, v asti obce
Mištrovec a alebo Rove . Ak chceme využi ponuku dotácie na infraštruktúru , bolo by
vhodné rieši lokalitu Mištrovec alebo Rove , aby sa pripravila infraštruktúra na budúcu
výstavbu. Pri bytovom dome . 347 môžeme budova kedyko vek, infraštruktúra tam je
zabudovaná.
Ing. Žvanda navrhol byty nad zdravotným strediskom svojpomocne dobudova a ponúknu
na prenájom. Napríklad na služby v obci, nech je priestor na rozvoj služieb v obci.
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu starostu obce oh adom problematiky nájomného bývania
a potrebe vytvára podmienky mladým rodinám pre nájomné bývanie v obci
schva uje investi ný zámer rekonštrukcie podkrovia budovy zdravotného strediska pre ú ely
nájomných bytov a splnenia podmienok pre erpanie dotácie z Ministerstva dopravy a úveru
zo ŠFRB
schva uje investi ný zámer výstavby nového bytového domu v lokalite Mištrovec alebo
v areály základnej školy, prípadne Rove
ukladá Komisii pre ochranu verejného poriadku, riešenie s ažností, stavebná a životné
prostredie zauja stanovisko a vybra vhodnú lokalitu pre výstavbu nového bytového domu
a vytvárania možností pre rozširovanie možností bývania v obci

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef
Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

K bodu 8 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. Polrok 2020
Kontrolórka obce oboznámila poslancov s Plánom práce na 2. Polrok 2020. Tvorí prílohu
zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
schva uje Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 9

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

Rozšírenie vodovodnej siete v obci as “Za Mo idly” – informácia starostu obce

Starosta obce informoval poslancov so výsledkom dotazníkového prieskumu, ktorým obec
zis ovala záujem vlastníkov pozemkov v lokalite „Za Mo idly“ o zriadenie vodovodnej
prípojky. Zo všetkých oslovených prejavilo záujem iba 6 vlastníkov. Náklady na výstavbu
trasy vodovodu od miestnej komunikácie parcela KNC . 650 po pozemok žiadate a parcela
KNC . 279/3 by predstavovali 8720 €, celá trasa cca 19 tis €. Východoslovenská vodárenská
spolo nos navrhuje žiadate ovi Ing. Hulinovi rieši pripojenie cez pozemok parcela KNC .
271/2.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informácie starostu obce k projektu „Rozšírenie vodovodnej siete v obci
as „Za Mo idly o spracovanej PD pre rozšírenie vodovodu a nízky záujem vlastníkov o
napojenie na vodovodnú sie v danej lokalite.
odporú a v budúcnosti využi možnosti erpania eurofondov na rozšírenie vodovodu. Obec v
sú asnosti vlastné finan né zdroje nemá.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, Martin Haborák,
PaedDr. Katarína Jani ová

Havarijný stav v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – informácia starostu obce o podaní
K bodu 10
žiadosti na OÚ Prešov, odbor školstva
Starosta informoval o podaní žiadosti obce ako zria ovate a ZŠ s MŠ na riešenie havarijného
stavu rozvodov vody. Predpokladané náklady predstavujú 190 373,- €.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu starostu obce o podaní žiadosti na havarijný stav v ZŠ s MŠ Šar.
Dravce
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef
Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

K bodu 11 Informácia starostu obce k evidencii obce na erpanie finan ných prostriedkov
na projekty obce “Zriadenie karanténnych bytov v obci Šarišské Dravce”, Obnova
historického parku v obci Šarišské Dravce”, Zelené oddychové zóny v obci Šarišské Dravce”
Starosta podal informáciu poslancom, že obec v rámci erpania prostriedkov z EÚ na nové
programovacie obdobie podala info k evidencii projektov obce. Jedná sa o tieto projekty:
“Zriadenie karanténnych bytov v obci Šarišské Dravce”, Obnova historického parku v obci
Šarišské Dravce”, Zelené oddychové zóny v obci Šarišské Dravce”
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu starostu obce k k evidencii obce na erpanie finan ných
prostriedkov na projekty obce: „Zriadenie karanténnych bytov v obci Šarišské Dravce“,
„Obnova historického parku v obci Šarišské Dravce“, „Zelené oddychové zóny v obci
Šarišské Dravce“

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 12

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef
Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

Projekt “Spoznávanie histórie renesan ného kaštie a v Šarišských Dravciach”

Informácia k tomuto projektu podala Mgr. Haboráková, ktorá projekt pripravovala. Žiados
o jeho financovanie je podaná na Okresnom úrade v Sabinove.

Návrh na uznesenie
berie na vedomie informáciu Mgr. Haborákovej o podaní projektu „Spoznávanie histórie
renesan ného kaštie a v Šarišských Dravciach“
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 13

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef
Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

Návrh na Rozpo tové opatrenie obce . 3/2020

Návrh rozpo tového opatrenie prezentovala ú tovní ka obce p. Šašalová.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach schva uje Rozpo tové opatrenie obce . 3/2020
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

K bodu 14

Žiados o úpravu chodníka – Jozef Goliaš

So žiados ou oboznámil starosta obce. Predmetom je vstup do pozemku po novostavbe
rodinného domu žiadate a. Starosta s kontrolórkou na tvare miesta posúdili opodstatnenos
žiadosti.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie žiados Jozefa Goliaša o úpravu chodníka súhlasí s úpravou chodníka bez
zásahu a narušenia do cestných obrubníkov, pri om sklon po úpravách nesmie spôsobova
problémy s údržbou a užívaním. V prípade vzniku škôd po spomínanom zásahu žiadate a,
náklady na opravy bude znáša žiadate .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
2
4

Nehlasovali:

0

Jozef Jura, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

K bodu 15 Rôzne a diskusia

Materské centrum
Starosta informoval o aktivite mami iek z obce vytvori priestor na stretávanie sa aj s de mi.
Obec poskytla priestor v zdravotnom stredisku. Stretáva sa budú v stredy. Bude ur ená
zodpovedná osoba a písomná dohoda bude rieši podmienky užívania priestoru.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie informáciu starostu obce o požiadavke mami iek obce poskytnú im
priestory na stretávanie sa s de mi
schva uje poskytnutie priestorov pre stretávanie mami iek s de mi v priestoroch zdravotného
strediska.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5
0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

Hrobové miesta
Ing. Žvanda navrhol na zimné obdobie pripravi hrobové miesta na cintoríne. Ustrážia sa tým
umiestnenia jednotlivých hrobov.
J. Jura- doposia nebol vyberaný poplatok za hrobové miesta, dáva to na zváženie. Bol by
príjem do obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
odporú a pripravi hrobové miesta na miestnom cintoríne.
Hlasovanie
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

Cesta k cintorínu
Starosta informoval, že cesta k cintorína je jediná miestna komunikácia bez rekonštrukcie.
Dôvod je známy. Súdny spor je ukon ený. Obec podnikne potrebné kroky , aby sa parcela KN
634 zrekonštruovala.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupite stvo v Šarišských Dravciach
schva uje investi ný zámer a prípravné projektové práce na stavbe „Rekonštrukcia MK na
parcele . KNC 634“
schva uje realizáciu rekonštrukcie po splnení podmienok Stavebného zákona z vlastných
zdrojov
Hlasovanie
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaš ák, Katarína Hovan íková, Jozef Jura,
Ing. Miroslav Žvanda, Ing. uboš Goliaš,
Ing. Stanislav Mišenko, Peter Šu ak, PaedDr. Katarína
Jani ová, Martin Haborák

Podnety poslancov:
-

P. Hopvan íková - Odporú anie oreza stromy za budovou OcÚ pri miestnej
komunikácii Slivník kvôli lepšej vidite nosti
Pripravi sa na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Ing. Blaš ák – rieši asfaltovú úpravu miestnej komunikácie k novej IBV
Ing. Goliaš – navýši po et kontajnerov na sklo po obci

K bodu 16 Záver
Starosta obce po akoval prítomným za ú as a zasadnutie ukon il.

Zapísala: Mgr. Iveta Mišen íková
Overovatelia zápisnice:
Ing. uboš Goliaš v.r.
Ing. Pavol Blaš ák

v.r.

