
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa 3.11.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia:  

 

1.Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Možnosti financovania projektu „Stavebná úprava miestnej komunikácie pri cintoríne, 
Šarišské Dravce“ 

4. Rôzne 

5. Záver  

 

K bodu 1  Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. 
Privítal    poslancov obecného zastupiteľstva a hosťa p. Irenu Slaminkovú. 
Prednostne boli riešené jej otázky a podnety, ktoré adresovala poslancom. Informovala sa 
o možnostiach rekonštrukcie cesty na cintorín, lebo počula rôzne názory. Požiadala 
o umiestnenie dopravného zrkadla na hlavnej ceste pri predajni Rozličného tovaru Bibiana 
Knutová. Požiadala, aby sa vybudovala cesta k jej rodinnému domu. Ako zástupkyňa pre 
materskú školu v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce vyjadrila poďakovanie a ocenila snahu riaditeľa 
ZŠ s MŠ RNDr. Pavla Haboráka pri zriadení novej triedy v materskej škole. Navrhla ho aj 
patrične odmeniť.  
 

Starosta obce reagoval na podnety hosťa zasadnutia: 
- Dopravné značenie k predajni Rozličného tovaru sa už pripravuje, je schválená 

projektová dokumentácia  k dopravnému značeniu Okresným úrad, odbor dopravy 

a pozemných komunikácií. Obec pristúpi v krátkom čase k osadeniu dopravných 
zrkadiel.  

- Čo sa týka cesty k cintorínu, obec reagovala na výzvu Ministerstva investícií a 
regionálneho rozvoja SR a do 20.10.2021 sme podali žiadosť o dotáciu na údržbu tejto 

cesty.  

- Starosta obce a kontrolórka vysvetlili vlastnícke vzťahy k ceste na cintorín po 
právoplatnom súdnom rozhodnutí . Opravovať môže obec iba časti cesty v jej 

vlastníctve. Keďže prístupová cesta k rodinnému domu p. Slaminkovej je 
v súkromnom vlastníctve, patrí viacerým vlastníkom, to nie je právne prípustné. 
Riešením by boli pozemkové úpravy. Na uvedenú cestu obec nevybaví stavebné 
povolenie a do takejto cesty nemôže ani investovať.   

 

K bodu  2    Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 



Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v znení: 
 

Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v znení 
  

1.Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Možnosti financovania projektu „Stavebná úprava miestnej komunikácie pri cintoríne, 
Šarišské Dravce“ 

4. Rôzne 

5. Záver  

 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

  

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ p.   Mária Šašalová 

- overovateľov zápisnice:            p.  Martin Haborák 

                                                 p.  Peter Šuťak 

   Hlasovanie: 



Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 

Voľba návrhovej komisie 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

volí  do návrhovej komisie :   Ing. Pavol Blaščák, Jozef Šuhaj 

   Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  3  PaedDr. Katarína Janičová, Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš 

Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 

 

K bodu 3 –   Možnosti financovania projektu „Stavebné úpravy miestnej komunikácie pri 
cintoríne, Šarišské Dravce“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o dotáciu na Ministerstvo investícií 
a regionálneho rozvoja SR na úpravu cesty k cintorínu. Obec prieskumom trhu realizovala 
verejné obstarávanie na dodávateľa prác pri úprave. S cenou 82 840,- € vyhrala firma JAMI-

BAU s.r.o. Drienica. Obec požiadala o dotáciu v tejto výške. Obec očakáva poskytnutie 
dotácie, otázkou je čo v prípade ak nebude schválená. Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli 
financovanie projektu vo výške 50% z vlastných prostriedkov obce a 50% z návratných 
finančných výpomocí – úveru.  



 Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

a) berie na vedomie – informáciu o výsledku verejného obstarávania na projekt, kde víťazom je 
firma JAMI-BAU s.r.o Drienica s cenou 82 840,- € 

b) berie na vedomie – podanie žiadosti o získanie dotácie regionálneho príspevku na podporu  
regionálneho rozvoja 

c) schvaľuje – projekt „Stavebné úpravy miestnej komunikácie pri cintoríne“ – cesta od kostola po 

Dom nádeje spolu s úpravou cesty pred Domom nádeje 

d) schvaľuje -  financovanie projektu 50% z vlastných zdrojov, 50% formou prijatia návratnej 
finančnej výpomoci 

e) schvaľuje – schválenie spolufancovanie projektu (podľa bodu d)) v prípade poskytnutia dotácie 
obci z regionálneho príspevku 

f) splnomocňuje – starostu obce na podpis zmluvy s firmou JAMI-BAU s.r.o. Drienica 

 

  

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína 

Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2   Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 

K bodu 4  Rôzne 

 

Žiadosť vdp. Jozefa Janiča  
 

Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom listu, ktorým vdp. Jozef Janič navrhol na 
miestnom cintoríne vyčleniť priestor na hroby bývalých a budúcich kňazov z obce. Táto 
záležitosť bola prejednaná so správcom farnosti, ktorý tiež uvedený list obdržal. Farský úrad 
nedisponuje finančnými prostriedkami a ani obec nám v rozpočte prostriedky. PaedDr. K. 
Janičová sa s návrhom uvedeným v žiadosti stotžňuje, navrhuje pre túto záležitosť niečo pre 
to urobiť, napr. vyčleniť miesto na hroby a malými krokmi sa posúvať k riešeniu. M. Haborák 
vyjadril názor, že je to kompetencia farského úradu. Kontrolórka k tomu zaujala stanovisko 

a navrhla, že obec môže tejto veci napomôcť, vyčleniť priestor, prispieť finančne i materiálne, 
ale určite nemôže exhumovať doterajšie hroby.  

 

Návrh na uznesenie: 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 



prerokovalo žiadosť vdp. Jozefa Janiča – hroby pre bývalých a budúcich kňazov a konštatuje, 
že je to záležitosť skôr Farského úradu v Šarišských Dravciach a veriacich z farnosti. Obec 

môže aktivitu veriacich a Farského úradu podporiť v budúcnosti dotáciou pre Farský úrad. 

 

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína 

Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2    Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 
 

 

Rozšírenie materskej školy  
 

 

Vzhľadom na  postupné rozširovanie priestorov pre materskú školu bolo zo strany poslancov 
vznesený návrh, aby sa prijali opatrenia na navyšovanie kapacity materskej školy. V obci 

stúpa počet narodených detí, ktoré bude v budúcnosti potrebné umiestniť do materskej školy. 
Bol daný návrh na mandát starostovi obce započať s prípravnými a projektovými prácami na 
rozšírení kapacity materskej školy. 

 

Návrh na uznesenie   
 

  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje   prípravné a projektové  práce na rozšírenie kapacity materskej školy  

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína 

Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2    Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš Goliaš 



Nehlasovali: 0  

 

Úprava platu starostu obce  

Kontrolórka obce informovala poslancov, že raz ročne je možné upravovať plat starostu obce. 
V našom prípade tomu tak nebolo od začiatku volebného obdobia. Plat sa môže upravovať iba 
formou navýšenia, nie odmenou. Poslanci vyjadrili svoj názor na výšku úpravy platu tajne, 

výšky sa spriemerovali. Od 1.12.2021 sa plat starostu navýši o 25%.  

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

Schvaľuje zvýšenie platu starostu obce od 1.12.2021 v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest o 25%. 

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína 

Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2    Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 

  

 Vzdanie sa funkcie vedúcej príspevkovej organizácie obce  

Starosta obce informoval poslancov, že k 31.12.2021 sa Mgr. Katarína Haboráková vzdala 
funkcie vedúcej príspevkovej organizácie Obecná knižnica.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

a) berie na vedomie -vzdanie sa funkcie vedúcej príspevkovej organizácie Obecná knižnica 
Mgr. Kataríny Haborákovej 

b) splnomocňuje – starostu obce zabezpečiť štatutárny orgán a poveriť  vedením 
zodpovednú osobu do výberového konania  

 

   Hlasovanie: 



Za: 7 Ing. Pavol Blaščák, Katarína Hovančíková,   Jozef Šuhaj,   

Peter Šuťak, Jozef Jura,  Martin Haborák, PaedDr. Katarína 

Janičová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:  2    Ing. Miroslav Žvanda, Ing. Ľuboš Goliaš 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                       

K bodu 5    Záver  
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Martin Haborák   v. r.  
                                     

                                         Peter Šuťak          v. r.  

                               

 

Zapísala: Mária Šašalová 
 


