
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  
Šarišské Dravce zo dňa  7.12.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva (7.9.2021, 3.11.2021, 15.11.2021) 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5. Návrh VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na rok 2022 

6. Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce  

7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

8. Návrh na úpravu nájomnej zmluvy na prenájom priestorov lekárne v budove 

zdravotného strediska 

9. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce  na 1. Polrok 2022 

10. Správa o činnosti obce za rok 2021 – informuje starosta obce  

11. Rôzne a Diskusia 

12. Záver 

 
 

 

K bodu 1   Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. 
Privítal    poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolórku obce.  

 

K bodu 2    Schválenie programu zasadnutia OcZ 

 

 Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia OcZ   v znení:  
 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu zasadnutia OcZ 

3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva (7.9.2021, 3.11.2021, 15.11.2021) 
4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

5. Návrh VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na rok 2022 

6. Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce 

7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

8. Návrh na úpravu nájomnej zmluvy na prenájom priestorov lekárne v budove 

zdravotného strediska 

9. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce  na 1. Polrok 2022 

10. Správa o činnosti obce za rok 2021 – informuje starosta obce  

11. Rôzne a Diskusia 



 

 

Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 

   Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura, Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

  

 

 

K bodu 3   Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo zasadnutí dňa 7.9.2021, 3.11.2021, 
15.112021. Informáciu zobrali poslanci na vedomie.  

 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 A:berie na vedomie  kontrolu uznesení zo zasadnutí dňa 7.9.2021, 3.11.2021, 15.11.2021. 
 

   Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

 



 

 

K bodu 4  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

Starosta obce určil za overovateľov  zápisnice Jozef Šuhaj, Ing. Pavol Blaščák , za zapisovateľku 
Mgr. Iveta Mišenčíková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov  Katarína Hovančíková, Martin 
Haborák. 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 určuje:   

- za zapisovateľku zasadnutia OZ  Mgr. Iveta Mišenčíková 

- overovateľov zápisnice:   p. Jozef Šuhaj, Ing. Pavol Blaščák  
 

         Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                            

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo volí do návrhovej komisie:  Katarína Hovančíková, Martin Haborák 

 

 Hlasovanie:    
                                                                                                                                                      

  

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  



 

K bodu 5    Návrh VZN č. 2/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na rok 2022 

 

 

S návrhom VZN oboznámila poslancov kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že pri tvorbe 
návrhu boli zohľadnené požiadavky rozpočtu ZŠ s MŠ, ktorých návrh bol primeraný. Obec 
poskytne zvýšené  financovanie, pretože je v materskej škole vyšší počet detí.  ZŠ s MŠ musí 
nastaviť financovanie jednotlivých stredísk, ktoré financuje obec tak, aby finančné 
prostriedky boli postačujúce. 

  

Návrh na uznesenie: 
   
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

  

     a) prerokovalo– návrh VZN č. 2/2021 o  o financovaní materských škôl, a školských 
zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a nej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, 
zriadených na území obce Šarišské Dravce, na kalendárny rok 2022. 
 

     b) uznáša sa na  Všeobecne záväznom nariadení obce č.. 2/2021 o o financovaní 
materských škôl, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené 
do siete škôl a školských zariadení SR ,z riadených na území obce Šarišské Dravce, na 

kalendárny rok 2022. 
 

   Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                    

 

K bodu  6  Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce  
 

 



O návrhu VZN a s jeho znením oboznámila Mgr. I. Mišenčíková. Poukázala na to, že náklady 
na vývoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu sa zvyšovali už v roku 2021, poplatok pre 

občanov nebol navyšovaný. Návrh na úpravu poplatku pre občanov je 17,- € na osobu. 
U podnikateľov sa poplatok odvíja od frekvencie vývozu, ktorú si právnické osoby určujú 
samé. Vzhľadom na navýšenú cenu za uloženie drobného stavebného odpadu je navrhovaná 
úprava poplatku za kg takého odpadu na 0,030 €. V roku 2021 bol v obci zavedený zber 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V domácnostiach žijúcich v rodinných 
domoch boli akceptované čestné vyhlásenia o likvidácii takého odpadu na vlastných 
pozemkoch. K bytovým domom boli umiestnené hnedé nádoby na takýto odpad 
z domácností. V rámci návrhu VZN sú navrhované prílohy, ktorými obec bude mať podklady 
k vyrubovaniu daní a poplatkov od daňovníkov a poplatníkov obce od r. 2022. V rámci 
podanej informácie o nájme zelených kontajnerov na sklo, kontrolórka obce požiadala 
o preverenie v zmluve možnosti ich vlastníctva. Ing. Goliaš Ľuboš navrhol vzhľadom na 
separovanie odpadov v obci znížiť frekvenciu zvozu komunálneho odpadu, ktorý je stanovený 
každé dva týždne. Ing. Žvanda na margo uvedeného poznamenal, že v deň vývozu TKO sú 
nádoby plné. Jozef Jura nesúhlasil s návrhom poplatku v prípade, že ide o vlastníka 
nehnuteľnosti, ktorý v obci nebýva, iba vlastní nehnuteľnosť. Kontrolórka k tomu uviedla, že 
poplatok je vyrubovaný v súlade so zákonom.  
Bol daný návrh do diskusie od Ing. Pavla Blaščáka ohľadom poplatkov za užívanie verejného 
priestranstva v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva. Za záber verejného 
priestranstva, za uloženie materiálov, odpadov, strojov a zariadení súvisiacich 
s podnikateľskou činnosťou sa zavedie daň pre podnikateľské subjekty v sadzbe 0,10 €/deň od 
1.1.2022. Táto daň bude obsiahnutá vo VZN č. 3/2021. 
 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 

     a) prerokovalo –   Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN  č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce  
 

  b) uznáša sa na   Všeobecne záväznom nariadení obce č. 3/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské 
Dravce, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce  
 
 

   Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda , , Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 



Nehlasovali: 0  

  

                                                                                                                                                
 

K bodu 7     Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

 

Informáciu k návrhu rozpočtu podala kontrolórka obce a predstavila svoje stanovisko 

k návrhu. V príjmoch je navýšený rozpočet z dôvodu vytvorenia triedy v materskej škole. 
Výdavková časť bude z tohto dôvodu navýšená tiež. Podrobne vysvetlila a ozrejmila 

poslancom jednotlivé položky rozpočtu. Celkovo je rozpočet vyrovnaný. Za FK Šarišské 
Dravce bola  jej predsedom a poslancom Martinom Haborákom predložená žiadosť 
o navýšenie rozpočtu na rok 2022 pre futbalový klub na sumu 20 tis €. Poukázal na navýšenie 
nákladov na rozhodcov. Kontrolórka v tejto súvislosti predložila správu z kontroly 

hospodárenia Futbalového klubu. Poukázala na vysoký nárast nákladov na elektrinu. Je 
chvályhodné, že je budova FK zveľadená, ale obec nemá zdroje na to, aby mohla navyšovať 
dotáciu. Ing. Miroslav Žvanda navrhol, že by bolo dobré zvážiť dať budovu FK do nájmu, 
a následne by si FK riešil náklady na energie. Vedenie FK ubezpečilo poslancov, že budú 
spotreby energií sledovať , získavať sponzorov a iné zdroje financovania.  
 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 
 

A. berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky z kontroly dotácii 
poskytnutých v roku 2020 

 

B. schvaľuje – dotáciu pre FK Šarišské Dravce vo výške  20 000,-  € 

 

Za:  6 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,   Martin Haborák, Jozef Šuhaj,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Katarína Hovančíková 

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

  

 

C. berie na vedomie  

a) Návrh rozpočtov obce na roky 2023-2024 

b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

D. schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 na úrovni jednotlivých kategórií 



 

 

   Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda , Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

  

 

K bodu 8    Návrh na úpravu nájomnej zmluvy na prenájom priestorov lekárne v budove 

zdravotného strediska  
 

  

Starosta obce infomoval poslancov s jednaním s konateľkou firmou MIBARD Bardejov 
ohľadom úpravy nájmu lekárne v obci. Konateľka firmy plánuje ukončiť prevádzkovanie 

lekárne. Bude potrebné riešiť nového prevádzkovateľa lekárne. Zatiaľ však termín ukončenia 
nepotvrdila. 

 
 

 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 

a) berie na vedomie  informáciu starostu obce ohľadom prenájmu priestorov lekárne 
v budove zdravotného strediska v obci 

b) schvaľuje po ukončení nájmu lekárne vyvesiť zámer na prenájom priestorov na účel 
lekárne verejnou obchodnou súťažou 

Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 



Nehlasovali: 0  

 

 

K bodu 9    Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

  

Kontrolórka obce predložila návrh svojej činnosti na 1. Polrok 2022. 

 

Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 
 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

 

 

 

K bodu 10       Správa o činnosti obce za rok  2021 – informuje starosta obce  

 

 Starosta obce predniesol svoju správu o činnosti obce za rok 2021  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

 

berie na vedomie Správu o činnosti obce za rok 2021 podanú starostom obce 
 

Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

 

 

K bodu  11   Rôzne a Diskusia  

 

 

 Vedenie ZŠ s MŠ doručili žiadosť o dofinancovanie odmien zamestnancov školy v rámci 
originálnych kompetencií v zmysle Kolektívnej zmluvy. 
 

Dofinancovanie odmien zamestnancov školy – orig. Kompetencie  

 

  

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 

schvaľuje dofinancovanie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ na odmeny zamestnancov  

Hlasovanie: 

Za:  7 Ing. Pavol Blaščák,  Jozef Jura,  Ing. Ľuboš Goliaš, Ing. 

Miroslav Žvanda ,  Martin Haborák, Jozef Šuhaj, 

Katarína Hovančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Šuťak, PaedDr. Katarína Janičová 

Nehlasovali: 0  

 

 

Iterpelácie poslancov: 

 

- Ing. Miroslav Žvanda navrhol preveriť, ktorý pozemok by bol vhodný na zberný dvor 
v obci. Starosta k tomu informoval, že pozemok musí spĺňať kritériá, nemôže to byť 
pozemok v blízkosti menšej ako 50 m od vodného toku 

 

- Martin Haborák pripomenul, že riaditeľovi ZŠ s MŠ končí mandát, bude potrebné 
komunikovať s vedením školy o ďalšom postupe pri voľbe. Preveriť mandáty do Rady 
školy, aby bola uznášaniaschopná. 
 

- Starosta obce navrhol termíny Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022: 
15.2.2022, 12.4.2022, 7.6.2022, 30.8.2022.      

 

K bodu 12         Záver  
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 



 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Jozef Šuhaj     v.r. 

 

 Ing. Pavol Blaščák       v.r. 
 


