Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109
Uznesenie č. 12/10/2017
z 38 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 23.10.2017
K bodu 1: Otvorenie

Uznesenie č. 072/2017
Obecné zastupiteľstvo
- schvaľuje program 38. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
program podľa pozvánky na zasadnutie 16.10.2017
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti:

0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 073/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
návrhovú komisiu v zložení: Mária Janošková, Miroslav Švec
b) určuje
overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Polomský, Ing. Anton Blaščák
zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania: prítomní: 6 za: 6 proti:0
zdržal sa: 0
c) Berie na vedomie kontrolu uznesení z 31.7.2017, 11.9.2017 a 25.9.2017.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6 proti:0

zdržal sa: 0

K bodu 2: Príprava návrhu VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
Uznesenie č. 074/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu na poskytnutie stravy na vydané jedlo
v 1. pásme pre stravníkov základnej školy od 6 do 11 rokov vo výške 0,88 €.
schvaľuje celkovú výšku stravného pre iných stravníkov – klientov denného stacionára
vo výške 2,40 €/obed
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7 za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3 Príprava úpravy prílohy č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej
služby, spôsob určenia úhrad a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom
stacionári v obci Šarišské Dravce

Uznesenie č. 075/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje výšku úhrady opatrovaného stravovanie – obed v Dennom stacionári v obci
Šarišské Dravce vo výške 1,5 €/deň od 1.1.2018
Výsledok hlasovania:
K bodu 4

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

Rôzne

A)realizácia inžinierskych sietí k IBV
Uznesenie č. 076/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o realizácii inžinierskych sietí k IBV – býv.
MŠ
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

B)výstavba nájomného bytového domu
Uznesenie č. 077/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu starostu obce k výstavbe nájomného bytového domu
v areáli ZŠ s MŠ

Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

C) žiadosti o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 256/1 KÚ Šar. Dravce od Július
Sekerák s manž. Máriou Šar. Dravce 30 a Dominik Kožár s manž. Šar. Dravce 258
Uznesenie č. 078/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o žiadostiach na odkúpenie parcely
KNC č. 256/1
b) nesúhlasí s predajom parcely KNC č. 256/1, momentálne obec neplánuje predaj
uvedenej parcely
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

D) Návrh rozpočtového opatrenia obce č. 2/2017
Uznesenie č. 079/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 z 23.10.2017

Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5 Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce o činnosti školy v školskom
roku 2017/2018
Uznesenie č. 080/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu z kontroly kontrolórky obce vykonanej v ZŠ s MŠ
b) berie na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ ohľadom činnosti školy v školskom
roku 2017/2018
c) schvaľuje navýšenie bežného rozpočtu na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ na
obdobie september až december 2017 o sumu 2500,- € a kapitálové výdavky pre
ZŠ s MŠ v rámci originálnych kompetencií na sumu 11 500,Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7 proti: 0

zdržal sa: 0

V Šarišských Dravciach 23.10.2017

overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Polomský v.r.
Ing. Anton Blaščák v.r.

zapisovateľka:

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

