Uznesenie č. 12/11/2015
z 12 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 30. novembra 2015
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 068/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 12. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za:

6

proti: 0

zdržal sa: 0

Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 069/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marko Angelovič, Jozef Janič
a) určuje
- overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Polomský, Ing. Anton Blaščák
- zapisovateľ zápisnice: Mgr. Iveta Mišenčíková
Výsledok hlasovania: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 070/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia dňa 09.11.2015.
Výsledok hlasovania:
K bodu 3:

prítomní:

6 za: 6 proti: 0

zdržal sa: 0

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Uznesenie č. 071/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
Výsledok hlasovania:

K bodu 4

prítomní: 6

za:

6

proti:

0 zdržal sa: 0

Prerokovanie prípravy návrhov VZN obce na rok 2016

Uznesenie č. 072/2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. návrh VZN o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce
Šarišské Dravce na kalendárny rok 2016
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za:

6

proti:

0 zdržal sa: 0

2. návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za:

6

proti: 0

zdržal sa: 0

3. návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce
Výsledok hlasovania:

K bodu 5

prítomní: 6

za:

6

proti:

0

zdržal sa: 0

Prerokovanie platu starostu obce

Uznesenie č. 073/2015
Obecné zastupiteľstvo
určuje
Plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov, s účinnosťou od 1.1.2016
schvaľuje
Plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov zvýšený o 3,33 % s účinnosťou od mesiaca 1/2016

Výsledok hlasovania:
K bodu 6

prítomní:6

za:

6

proti: 0

zdržal sa: 0

Informácia o stave záväzkov obce k 30.11.2015

Uznesenie č. 074/2015
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
1.Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu dlhu a záväzkov obce k 30.11.2015

žiada
starostu obce podávať na každom zasadnutí OcZ písomné informácie o stave záväzkov
obce a dlhu obce

Výsledok hlasovania:

K bodu 7

prítomní: 6

za:

6

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Uznesenie č. 075/2015
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 105 000,- € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s.
So sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika , IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve. Tento úver bude použitý na úhradu investičných záväzkov obce a pôžičiek.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastne blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

2. navrhuje
nesplatiť pôžičku firme Gaton s.r.o. Bardejov v plnej výške, ale pôžičku ponížiť o záväzok
obce voči SPP a.s. Bratislava do vyriešenia súdneho sporu s SPP a.s. Bratislava.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

3. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 (2017-2018)
b) návrh rozpočtu obce na rok 2016 (2017-2018)

Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6

proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu 8
Pripomienkovanie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
Uznesenie č. 076/2015
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce
Výsledok hlasovania:

K bodu 9

prítomní: 6

za:

6

proti:

zdržal sa:

Diskusia

Uznesenie č. 077/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 z 30.11.2015
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6

za: 6

proti:

zdržal sa:

Uznesenie č. 078/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadom prenájmu časti pozemku na osadenie garáže p.
Jaroslavom Bednarčíkom Šarišské Dravce 103.
Diskusia a interpelácie poslancov

V Šarišských Dravciach dňa 30.11. 2015

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

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

