Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109
Uznesenie č. 13/12/2015
z 13 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 14. decembra 2015
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 078/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 13. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za:

7

proti: 0

zdržal sa: 0

Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 079/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Peter Berdis, Jozef Janič
a) určuje
- overovateľov zápisnice: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák
- zapisovateľ zápisnice:
Výsledok hlasovania: prítomní:

7 za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 080/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia dňa 30.11.2015.
Výsledok hlasovania:
K bodu 3:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o úver – upresnenie informácií

Uznesenie č. 081/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
upravenú výšku úveru od Prima banky Slovensko a.s. na sumu 95 tis € a zarátanie faktúry
od STAV-MAJO s.r.o. Lipany vo výške 8 235,60 € do zoznamu faktúr, ktoré budú uhradené
z poskytnutého úveru.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti:

0 zdržal sa: 0

K bodu 4

Schválenie návrhov VZN obce na rok 2016

Uznesenie č. 082/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2015 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: 7

za:

7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 083/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti:

0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 084/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce
Výsledok hlasovania:

K bodu 5

prítomní: 7 za: 7

Schválenie rozpočtu obce na rok 2016

Uznesenie č. 085/2015
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2016 (2017-2018)

proti: 0

zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6 Hodnotiaca správa starostu obce o stave obce a investičných akciách v
obci za rok 2015 s výhľadom na rok 2016

Uznesenie č. 086/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
hodnotiacu správu starostu obce o stave obce a investičných akciách v obci za rok 2015 s
výhľadom na rok 2016

Výsledok hlasovania:
K bodu 7

prítomní: 7

za: 7

proti:

0

zdržal sa: 0

Obecné akcie počas vianočných sviatkov

Uznesenie č. 087/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
organizáciu obecných podujatí vo vianočnom období 2015:

Výsledok hlasovania:

K bodu 8

prítomní: 7

za:

7

proti:

0 zdržal sa: 0

Rôzne a diskusia

Splnomocnenie – proces VO k obstarávaniu predmetu zákazky „Služby v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi“
Uznesenie č. 088/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
splnomocnenie pre obec Torysa, zastúpenú štatutárnym zástupcom, starostom obce Ing.
Jozefom Stedinom, pre potreby zabezpečenia procesov verejného obstarávania k
predmetu zákazky: „Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi“, vyhlásenej vo
Vestníku verejného obstarávania č.: 242/2015 zo dňa 8.12.2015 pod značkou 23889- MSS
v obciach Zduženia obcí pre separovaný zber Torysa“ na roky 2016 – 2020 v plnom
rozsahu.

Výsledok hlasovania:

prítomní: 7 za: 7

proti:

0

zdržal sa: 0

Zmena Územného plánu obce
Uznesenie č. 089/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prípravné projektové práce na zmenu Územného plánu obce schváleného uznesením OcZ
č. 12/2008 zo dňa 22.12.2008 a to:
a) zmenu využitia časti pozemku ihriska v areáli ZŠ na výstavbu nájomného bytového
domu
b) zmena využitia pozemkov po pravej strane pred vstupom do areálu bývalého
poľnohospodárskeho družstva na priemyselnú zónu obce
c) zmenu využitia areálu bývalej materskej školy na IBV prípadne iné sociálne účely
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti:

0 zdržal sa: 0

Založenie združenia EUROVELLO 11 SLOVENSKO
Uznesenie č. 090/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Dôvodovú správu k založeniu ZDRUŽENIA EUROVELLO 11 SLOVENSKO
schvaľuje
1. založenie ZDRUŽENIA EUROVELLO 11 SLOVENSKO
2. vstup obce Šarišské Dravce do ZDRUŽENIA EUROVELLO 11 SLOVENSKO
3. členský príspevok obce na rok 2015 vo výške 20,- €
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti:

0 zdržal sa: 0

Žiadosť o nájom časti pozemku Martin Marcin Šarišské Dravce 257
Uznesenie č. 091/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. nájom časti pozemku parcela 176 KÚ Šarišské Dravce na osadenie plechovej
garáže pre Martina Marcina Šarišské Dravce 257. Výška ročného nájmu je 10,- €
2. Nájomné za nájom plechovej garáže osadenej na obecnom pozemku v obci vo
výške 10,- €/rok.

Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

za: 7

proti:

0 zdržal sa: 0

Diskusia a interpelácie poslancov
V Šarišských Dravciach dňa 14.12. 2015

overovatelia zápisnice:
Mgr. Marko Angelovič v.r.
Ing. Ánton Blaščák v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

