Uznesenie č. 8/06/2015
z 8 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 15. júna 2015
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 044/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje program 8. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Bod č. 3 programu bude prejednávaný pred bodom č. 2
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6

proti:

-

zdržal sa:

-

Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 045/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) volí
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pavol Polomský, Mária Janošková
a) určuje
- overovateľov zápisnice: Miroslav Švec, RNDr. Pavol Haborák
- zapisovateľ zápisnice:
Mgr. Iveta Mišenčíková
Výsledok hlasovania: prítomní: 6 za: 6 proti: -

zdržal sa:

-

K bodu 2: Informácia o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Uznesenie č. 046 /2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
b) zaväzuje riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce dodržiavať rozpis rozpočtu pre rozpočtovú
organizáciu určený zriaďovateľom na príslušný kalendárny rok. Opakované nedodržanie
ustanoveného spôsobu čerpania prostriedkov zo ŠR sa bude považovať za hrubé porušenie
finančnej disciplíny. Predkladať zriaďovateľovi vždy d 30.6. a k 31.12. podrobnú Správu o
čerpaní rozpočtu na jednotlivých strediskách
c) poveruje starostu obce prijať opatrenia voči riaditeľovi ZŠ s MŠ vzhľadom na výsledky
kontroly a porušenia finančnej disciplíny
d) poveruje starostu obce zabezpečiť vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej
disciplíny poskytovateľovi dotácii. V prípade neodvedenia finančných prostriedkov zo strany
ZŠ s MŠ zriaďovateľovi do 15.6.2015 budú porušenia finančnej disciplíny oznámené
príslušným orgánom štátnej správy.
e) ukladá riaditeľovi školy predkladať v zákonom stanovenej lehote na schválenie zriaďovateľovi
všetky dokumenty v zmysle § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z.z, (návrhy na počty prijímaných
žiakov, návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a ďalšie)
f) poveruje Školský úrad v Lipanoch predložiť Plán kontrolnej činnosti na rok 2015 v ZŠ s MŠ
Šarišské Dravce a predkladať informáciu o výsledkoch vykonaných kontrol zriaďovateľovi

g) schvaľuje záväzný Rozpis rozpočtu na normatívne financovanie pre ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
na rok 2015 v pomere 82,5 % na osobné náklady a 17,5 % na prevádzkové náklady.

Výsledok hlasovania:

K bodu 3:

prítomní:

6

za: 6

proti: -

zdržal sa: -

Kontrola uznesenia

Uznesenie č. 047/2015
Obecné zastupiteľstvo
h) berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia dňa 25.5. 2015.

Výsledok hlasovania: prítomní: 6 za: 6 proti: -

K bodu č. 4

zdržal sa: -

Organizácia 2. šarišskodraveckých kultúrnych slávností dňa 27.-28.6.2015

Uznesenie č. 048/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí s organizáciou 2. šarišskodraveckých kultúrnych slávností dňa 27.-28.6.2015 a
vyčleňuje čiastku 5 000,- € na organizáciu podujatia.

Výsledok hlasovania:

K bodu 5

prítomní: 7

za:

7

proti: -

zdržal sa: -

Rôzne

Uznesenie č. 049/ 2015
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje spolufinancovanie výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou cesty III. triedy a to najmä
asfaltovanie plôch pri autobusových zastávkach pri č. 29 a pri UŠ s MŠ a priestranstvo na
parkovanie pri ZŠ maximálne do výšk 6 500,- €
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7 za:

7

proti: -

zdržal sa: --

b) schvaľuje použitie kapitálových príjmov z predaja akcií VVS a. s. Košice na splatenie záväzkov
a dlhu z minulých účtovných období.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 7

Diskusia a interpelácie poslancov

za:

7 proti: -

zdržal sa: -

V Šarišských Dravciach dňa 15.6. 2015

overovatelia zápisnice:
RNDr. Pavol Haborák v.r.
Miroslav Švec v.r.

zapisovateľka:
Mgr. Iveta Mišenčíková

starosta obce:
Ing. Jozef Bujňák v.r.

