
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce 
č. 9/2013 zo dňa 26.11.2013

Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce 

s c h v a ľ u j e 

a)  rozpočet obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 s pripomienkou zrušenia položky
223003 v  návrhu príjmovej časti rozpočtu a položky 0760 717001  v návrhu vo výdavkovej časti
rozpočtu vo výške 150 tis € 
b) čerpanie dlhodobého úveru obce vo výške 10 000,- € na úhradu časti faktúry od CBR, s.r.o.
Sabinov za asfaltovanie miestnej komunikácie a parkoviska za zdravotným strediskom
c) prijatie  krátkodobej finančnej výpomoci od  firmy GMT s.r.o. Bardejov na zabezpečenie úhrady
faktúr za investičné  akcie „Kaštieľ – Šarišské Dravce – rekonštrukcia“ a „Protipovodňová ochrana
Kučmanovského potoka a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce“, nakoľko záverečné faktúry musí
obec najprv uhradiť a následne požiadať v rámci Žiadosti o platbu o refundáciu faktúr.

      d) Zásady hospodárenia s majetkom obce Šarišské Dravce 
      e) organizáciu kultúrno-športových podujatí obce: Mikulášsky večer spojený s  rozsvietením

vianočného stromčeka, posviacku sv. Kríža pri č.d. 22 po jeho rekonštrukcii, Štefanský volejbalový
turnaj, uvítanie detí, stretnutie s jubilantami obce , Silvestra a novoročného turnaja v stolnom tenise.

  

b e r i e   n a   v e d o m i e  

a) stanovisko kontrolórky obce ku návrhu rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
b) informáciu kontrolórky obce ohľadom potreby začatia činnosti príspevkovej organizácie obce
Obecná knižnica od 1.1.2014
c) informáciu starostu obce ohľadom investičných akcií obce
d)informáciu starostu obce ohľadom sťahovania ambulancie všeobecného lekára do nových
priestorov prístavby COOP Jednoty.
e) žiadosť Milana Kohana č. 86 ohľadom opravy mostíka k rodinnému domu č. 86, výsadby drevín
okolo potoka a vybudovania kanalizačnej prípojky k rodinnému domu č. 86.
f) sťažnosť Jaroslava Kohana č. 87 voči susedovi Milanovi Kohanovi ohľadom bránenia prístupu k
rodinnému domu č. 87

  
             Ing. Jozef Bujňák
                 starosta obce v.r.

RNDr. Pavol Haborák  v.r.
Marcela Hovancová v.r.




