
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce 

zo dňa 1.12.2014

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:         1.   Úvod

2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
4. Plán činnosti obce a OcZ na rok 2015
5. Rôzne a diskusia
6. Záver 

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil Jozefa Janiča a Miroslava Šveca. Do návrhovej 
komisie určil Petra Berdisa a Mgr. Pavla Polomského. 

K bodu 2

Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia  č. 10/2014 
zo 1.12.2014.

K bodu 3

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 bol poslancom zaslaný mailovou poštou. S jednotlivými 
položkami rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti návrhu. Príjmová a rozpočtová časť je 
vyrovnaná sumou 824 587,- €. K návrhu rozpočtu predložila kontrolórka obce svoje stanovisko, 
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh rozpočtu počíta s príjmom za predaj pozemkov na IBV. Ak
sa však tieto príjmy nenaplnia, bude potrebné rozpočet obce prehodnotiť. Kontrolórka obce 
odporúča návrh rozpočtu schváliť a na rok 2016 a 2017 zobrať na vedomie.
V rámci diskusie vystúpil Mgr. Polomský, ktorý sa informoval ohľadom poistenia budov, vozidiel. 
Nakoľko sa touto činnosťou zaoberá navrhol prehodnotiť poistné zmluvy. Starosta túto aktivitu 
privítal a poukázal na problém s plnením poistnej zmluvy za poistenie tokov. RNDr. Haborák sa 
informoval, ohľadom rezervného fondu obce, jeho tvorby a čerpania. Starosta k tomu informoval, 
že obec vzhľadom a rozpracovanosť investičných akcií nemá možnosť tvoriť tento fond. Podal 
poslancom informáciu ohľadom neuhradených faktúr za výstavbu zdravotného strediska a na 
skutočnosť, že obec má podpísané splátkové kalendáre s dodávateľmi na úhradu faktúr. V rámci 
návrhu rozpočtu obec ráta so splácaním dlhodobého úveru v roku 2015 vo výške 18 tis €. 
Kontrolórka obce navrhla položku vo výdavkovej časti rozpočtu, kde sa počíta s navýšenými 
nákladmi na vozový park túto položku ponížiť vzhľadom k tomu, že obec už nevlastní dve autá. 
Starosta k tomu namietal, že obec ešte jedno auto potrebuje. Kontrolórka oponovala, že kúpa auta v 



návrhu rozpočtu nie je.  Po diskusii k návrhnu rozpočtu starosta poznamenal, že v priebehu roka 
2015 sa bude rozpočet obce upravovať podľa potrieb obce.
Následne starosta predložil návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie rozpočet na roky 2016-2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtom na roky 2015, 
2016, 2017.

Za hlasovali:  Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija , RNDr. Pavol Haborák, Mária Janošková,  Jozef 
Janič, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec, Mgr. Pavol Polomský, Peter Berdis.

Proti hlasovali: -------------------

Zdržal sa hlasovania:   ------------------- 

K bodu 4

Plán činnosti obce a obecného zastupiteľstva na rok 2015

Starosta obce v tomto bode programu predložil poslancom plán investičných akcií obce na rok 
2015:

− rekonštrukcia hlavnej cesty v obci – túto bude vykonávať Prešovský samosprávny kraj ako 
vlastník a investor stavby. Termín ukončenia realizácie je stanovený na 6/2015. 
Rekonštrukciu bude vykonávať firma Strabag Košice.

− osadenie meračov rýchlosti  - obec uspela v rámci projektu Prevencia kriminality, korý bude
financovaný Ministerstvom vnútra SR. Obci bude poskytnutá dotácia vo výške 5 tis €,  obec 
v rámci tohto projetku prispeje z vlastných  zdrojov 1250,- €. Celkové náklady na projekt 
predstavujú 6 250,- €.  V obci budú osadené dva merače rýchlosti.

− cesta ku cintorínu -  obec má záujem túto cestu asfaltovať. Taktiež cestu od cintorína ku 
rodinnému domu Slaminkových č. 266, cesta ku baru budova Jednoty č. 228. Starosta 
požiadal poslancov, ktorí by mali možnosť jednať s rod. Gernátovou, aby boli obci 
nápomocní a mohol sa asfalt zrealizovať. 

− ukončenie výstavby zdravotného strediska  - postup prác bude závisieť aj do toho, či bude 
mať obec príjmy z predaja pozemkov na IBV.

− komplexná obnova obecného úradu, sály  - projektová dokumentácia zahŕňa zateplenie 
budov, strechy, fasád a 3 vstupov do sály. Obec podala žiadosť na dotáciu z prostriedkov 
Enviromentálneho fondu 

− výstavba nového zberného dvora  - obec požiada v rámci výzvy o dotáciu. Je vyčlenený 
pozemok pri býv. Poľnohospodárskom družstve s výmerou 1500m2. V rámci tejto dotácie 
by obec zakúpila aj traktor s kosačkou.

− využitie kaštieľa  - touto záležitosťou sa  bude potrebné zaoberať, aby objekty kaštieľa boli 
využívané. Východná budova by mohla byť využívaná ako obchodná prevádzka napr. 
pizzeria, aby bolo využívané aj viacúčelové ihrisko celoročne. 

− rekonštrukcia zastávok SAD  - podľa projektu regenerácie sídla, tieto zastávky majú byť po 
dobu 5 rokov zachované v stave po realizácii projektu. Avšak dezolátny stav týchto objektov
sa obec rozhodla riešiť ich opravou. Ak by bol problém, starosta sa zaväzuje, že na vlastné 
náklady zastávky nechá zaskliť ako boli pôvodné. 

− rekonštrukcia lávky pri  č. 86 -  bude potrebné túto lávku, ktorá je prístupovou cestou k 
rodinným domom rodín Kohanových dať do stavu, aby staticky spĺňala požiadavky 



prechodu a prejazdu. 

V mesiaci jún obec plánuje organizovať oslavy obce a to 720 rokov od prvej písomnej zmienky 
(sobota) a 50 rokov organizovaného futbalu v obci (nedeľa ) . 

Starosta informoval poslancov s akciami OcÚ do konca roka 2014:
-6.12.2014 rozsvietenie stromčeka organizované obcou nebude. Obec zabezpečila pre deti 
mikulášske balíčky, ktoré budú deťom MŠ a ZŠ rozdané v škole, deťom od 1-3 rokov zabezpečí 
doručenie obec. Deti do 1 roka budú obdarované pri stretnutí s novorodencami 18.12.2014 na 
obecnom úrade.  

− 17.12.2014 – stretnutie s jubilujúcimi dôchodcami obce na obecnom úrade
− 18.12.2014 – stretnutie s novorodencami v rámci uvítania do života na obecnom úrade
− 26.12.2014 – volejbalový turnaj
− polnoc 31.12.2014 – stretnutie na nádvorí kostola
− 1.1. 2015 – stolnotenisový turnaj 
− 3.1.2015 – ples obce 

Kontrolórka obce predložila Plán činnosti kontrolóra na 1. polrok 2015. Tento tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Poznamenala, že tento plán môže byť upravovaný podľa požiadaviek obecného 
zastupiteľstva. Starosta v rámci bodu č. 3 Plánu kontrolórky navrhol prizvať riaditeľa ZŠ s MŠ na 
zasadnutie OcZ, kde predloží finančné hospodárenie školy v školskom roku 2014/2015.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti kotrolóra na 1. porok 2015 a Plán činnosti obecného 
zastupiteľstva  na rok 2015

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija , RNDr. Pavol Haborák, Mária Janošková,  Jozef 
Janič, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec, Mgr. Pavol Polomský, Peter Berdis.

Proti hlasovali: -------------------

Zdržal sa hlasovania:   ------------------- 

K bodu 5

Rôzne a diskusia 

Starosta informoval poslancov s predstavovaním kandidátov na starostu obce. 
Kontrolórka predložila návrh na schválenie Plánu riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na 
rok 2015. Boli navrhnuté termíny 2.3.2015, 1.6.2015, 7.9.2015 a 30.11.2015.

Poslanci tento návrh schválili.

Za hlasovali: Ing. Anton Blaščák, Pavol Dija , RNDr. Pavol Haborák, Mária Janošková,  Jozef 
Janič, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec, Mgr. Pavol Polomský, Peter Berdis.

Proti hlasovali: -------------------

Zdržal sa hlasovania:   ------------------- 



V rámci diskusie bol daný návrh, aby sa na stránke obce zapracoval odkaz "Aktuálne", kde by sa 
zobrazovali najakutánejšie oznamy obce. 

K bodu 6

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák v.r.
  starosta obce 

Zapísala: Mgr. Mišenčíková v.r. 

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Švec   v.r.

Jozef Janič v.r.


