
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce 

konaného dňa 5.12.2011 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia zápisnice: Stanislav Štofan, Peter Berdis 

 

Návrhová komisia:  Marcela Hovancová, Mgr. Marko Angelovič 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - prerokovanie 

4. Návrh štúdie nových obecných bytov - prerokovanie 

5. Obecný ples 

6. Rôzne a diskusia 

7. Záver 

 

 

 

K bodu 1 

 

        Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Privítal  

prítomných poslancov a  konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  Taktiež 

privítal riaditeľa ZŠ s MŠ Ing. Jánošíka. 

 

  

K bodu 2 

 

Kontrola uznesení 

 

       Starosta obce informoval poslancov, že v rámci akcie Regenerácia sídla – práce naviac sú tieto 

ukončené, faktúru od firmy Ekosvip  bude obec splácať na základe splátkového kalendára v r. 2012. 

Taktiež sú ukončené práce  v rámci úpravy priestorov  materskej školy v priestoroch základnej 

školy, ktorá je už v prevádzke. 

 

 

K bodu 3 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 

 

Starosta obce v úvode oboznámil poslancov s východiskovými kritériami, z ktorých sa vychádzalo 

pri spracovávaní návrhu rozpočtu na rok 2012. Ďalej oboznámil s celkovým hospodárením obce, s 

financovaním začatých a rozpracovaných projektov, hlavne čo sa týka vlastných prostriedkov. 

Riaditeľ školy následne oboznámil prítomných poslancov so Správou o činnosti a hospodárení v 

ZŠ. Tento dokument je zverejnený na internetovej stránke školy. Oboznámil o počtoch žiakov, 

pedagogických pracovníkov, o úspechoch školy a aj plánoch na nasledujúce obdobie. Následne 

oboznámil poslancov s predpokladanými nákladmi v oblasti financovania originálnych 

kompetencií, a aj prenesených kompetencií.  V rámci diskusie starosta navrhol, aby škola svojimi 



aktivitami, ktoré  spropaguje prilákala detí aj z okolitých obcí napr. Torysa. Je tu možnosť 

organizovania rôznych športových podujatí, kde by boli pozývané aj tieto deti. Mgr. Haborák sa 

informoval, ako je to so záškoláctvom, či sa vyskytuje a taktiež sa informoval v akých platových 

triedach sú učitelia. Riaditeľ školy reagoval na otázky poslancov. V rámci schvaľovania rozpočtu 

respektíve jeho prejednávania bolo potrebné schváliť VZN o určení dotácie na žiaka v rámci 

financovania originálnych kompetencií. Mgr. Mišenčíková predniesla návrh VZN poslancom na 

prerokovanie. V rámci diskusie starosta obce a aj riaditeľ školy odpovedali na podnety poslancov. 

Starosta dal o návrhu VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia 

na rok 2012 hlasovať: 

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na žiaka a 

dieťa školského zariadenia na rok 2012 . 

 

 

Za hlasovali: Ing. A. Blaščák , Ing. V. Goliáš, M. Hovancová,  S. Štofan., P. Berdis, Mgr. Haborák, 

Mgr. Švec, Mgr. Angelovič, J. Janič  

Proti hlasovali: - - - - - 

Zdržal sa: - - - - - - 

 

S návrhom rozpočtu oboznámila poslancov OcZ p. Šašalová, ktorá podrobne vysvetlila každú 

položku rozpočtu. Starosta obce doplnil a vysvetlil  niektoré plánované výdavky v rámci 

investičných akcií, ktoré boli zrealizované v roku 2011 a uhrádzané budú v r. 2012 a aj akcie 

plánované narok 2012. Jedná sa o projekty: úprava materskej školy v priestoroch základnej školy, 

splátky za kanalizáciu, spoluúčasti obci na akciách rekonštrukcia kaštieľa a protipovodňová 

ochrana. Poslanec J. Janič sa informoval ako to bude s financovaním nákladov ohľadom zvýšenia 

DPH pri projektoch. Ing. Goliaš poukázal na to, že v rozpočte vyvstali veľké sumy, ktoré budeme 

musieť v roku 2012 uhradiť. Kde obec nájde zdroje na vyrovnanie týchto záväzkov? Starosta obce 

postupne vysvetlil a odpovedal na konkrétne otázky poslancov. Obec vyhotovila vyúčtovanie za 

prenájom zdravotného strediska, ktoré zaslala obom lekárom. MUDr. Ortančík odmieta uhradiť 

svoje záväzky voči obci, nakoľko nedoplatok je privysoký. Starosta navrhuje 1/3 týchto nákladov 

uhradiť z obce, nakoľko technický stav okien v prenajatých priestoroch ambulancií je nevyhovujúci 

a MUDr. Ortančík oprávnene namieta. Dal to tomto návrhu hlasovať.: 

 

Návrh uznesenia: OcZ schvaľuje úhradu nedoplatku za plyn v priestoroch ambulancií lekárov v 

pomere 1/3 obec, 1/3 MUDr. Herdický a 1/3 MUDr. Ortančík v rámci vyúčtovania nákladov za 

energie za obdobie: 1.1.2010 – 31.12.2010.   

 

Za hlasovali: Ing. A. Blaščák , Ing. V. Goliáš, M. Hovancová,  S. Štofan., P. Berdis, Mgr. Haborák, 

Mgr. Švec, Mgr. Angelovič, J. Janič  

Proti hlasovali: - - - - - 

Zdržal sa: - - - - - - 

 

V diskusii poslanec Štofan sa informoval o výške dotácie pre FK, poukázal na privysokú plánovanú 

sumu. Podotkol, že pre občanov sa toho veľa neorganizuje, okrem dotovania futbalu. Starosta 

informoval, že v rámci týchto nákladov sú zohľadnené náklady na dopravu klubu, ktoré však v 

konečnom dôsledku prídu späť do obce prostredníctvom fakturácie za uvedenú dopravu. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby svoje návrhy a pripomienky predniesli na najbližšom 

zasadnutí OcZ, kedy bude predložený návrh rozpočtu na schválenie. 

 

 

K bodu  4 

 

Návrh štúdie nových obecných bytov – prerokovanie 



 

 

        Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov so spracovanou 

štúdiou na nový obecný nájomný dom, v ktorom by okrem bytov v prízemnej časti boli vybudované 

priestory pre zdravotné stredisko a lekáreň. Tento bytový dom by bol realizovaný pred bytovým 

domom č. 29. Financovanie výstavby by bolo pokryté zo ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. Jednalo by sa o výstavbu štyroch 3-izbových bytov a štyroch 2-izbových 

bytov. O ďalších krokoch bude starosta obecné zastupiteľstvo priebežne informovať.  

 

 

     K bodu  5 

 

Obecný ples  

 

Obecný ples je plánovaný na 29.12.2011. Vstupné na jednu osobu bude 15 € a maximálne 150 

osôb. Hudobnú produkciu zabezpečuje skupina Chorus. Starosta obce požiadal poslancov o 

spoluprácu pri zabezpečovaní a organizácii plesu a aj pri sponzorstve do tomboly.  

 

 

K bodu 6 

 

Rôzne a diskusia 

 

 

akcie v rámci vianočného obdobia: 

 

 6.12.     Mikuláš – organizované obcou pre deti obce. Obec zabezpečí balíčky 

 26.12.   Štefanský volejbalový turnaj – za organizáciu zodpovedá Komisia pre šport  

 1.1. 2012   - stolnotenisový turnaj pre dospelých a deti – zodpovedá Komisia pre šport  

 

Návrh na uznesenie : obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizáciu akcií obce: 

 6.12. 2011 „ Mikuláš pre deti v obci“ 

 26.12. - Štefanský volejbalový turnaj 

 1.1.2012 – novoročný stolnotenisový turnaj 

  

Za hlasovali: Ing. A. Blaščák , Ing. V. Goliáš, M. Hovancová,  S. Štofan., P. Berdis, Mgr. Haborák, 

Mgr. Švec, Mgr. Angelovič, J. Janič  

Proti hlasovali: - - - - - 

Zdržal sa: - - - - - - 

 

 

   

 

    V závere starosta obce  poďakoval všetkým prítomným na tomto zasadnutí  a zasadnutie ukončil. 

 

 

                   

    Ing. Jozef Bujňák 

       starosta obce  

 

 

 



 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta  Mišenčíková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Marcela Hovancová    ............................... 

 

Mgr. Marko Angelovič    ................................  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 05.12.2011  

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach        schvaľuje: 

  

a)   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa 

školského zariadenia na rok 2012 . 

b)   úhradu nedoplatku za plyn v priestoroch ambulancií lekárov v pomere 1/3 obec, 1/3 MUDr. 

Herdický a 1/3 MUDr. Ortančík v rámci vyúčtovania nákladov za energie za obdobie: 

1.1.2010 – 31.12.2010.   

c)   organizáciu akcií obce: 

 6.12. 2011 „ Mikuláš pre deti v obci“ 

 26.12. - Štefanský volejbalový turnaj 

 1.1.2012 – novoročný stolnotenisový turnaj 

 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach   berie na vedomie  : 

  

a)     informáciu starostu obce ohľadom štúdie nového nájomného domu  

 b)   prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2012 

  

 

          

      

  

                                                                                  Ing. Jozef Bujňák 

                                                                                  starosta obce 

  

   

  

 

 


