Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109

Uznesenie č. 06/06/2018
zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 25.06.2018

K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 047/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šar. Dravce s nasledovnými
zmenami: doplniť do programu bod č. 6 - Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí
ku hranici pozemku parc. č. KNC 256/6, kat. územie Šar. Dravce.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské Dravce na
obdobie 2018-2024
Návrh na schválenie VZN č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe
určenia úhrady a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre
v obci Šar. Dravce
Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí ku hranici pozemku parcelné
číslo KNC 256/6, kat. územie Šar. Dravce
Rôzne
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

Výsledok hlasovania: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 048/2018
Obecné zastupiteľstvo
a) v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marek Angelovič a Ing. Anton Blaščák
b) u r č u j e
overovateľov zápisnice: Mária Janošková a Miroslav Švec
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Katarína Haboráková
Výsledok hlasovania: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 049/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2018
Výsledok hlasovania: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šarišské
Dravce na obdobie 2018 - 2024
Uznesenie č. 050/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Dravce na obdobie 2018 - 2024
Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5: Návrh na schválenie VZN č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe
určenia úhrady a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom
centre v obci Šar. Dravce
Uznesenie č. 051/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 03/2018 o poskytovaní soc. služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady
za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šar. Dravce
Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6: Návrh na schválenie dobudovania inžinierskych sietí ku hranici pozemku
parcelné číslo KNC 256/6, kat. územie Šar. Dravce
Uznesenie č. 052/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dobudovanie inžinierskych sietí ku hranici pozemku parcela KNC 256/6 o výmere
719 m2, vedený ako záhrada, KÚ Šarišské Dravce
Výsledok hlasovania: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

V Šarišských Dravciach 25.06.2018

overovatelia zápisnice:

zapisovateľka:

starosta obce:

Miroslav Švec, v. r.
Mária Janošková, v. r.

Mgr. Katarína Haboráková

Ing. Jozef Bujňák, v. r.

