Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Šarišské Dravce zo dňa 30.4.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Starosta obce privítal prítomných poslancov a ako dôvod zasadnutia uviedol
skutočnosť, že sa obecné zastupiteľstvo stretáva ako poradný orgán starostu obce v záležitosti
stavby „Zemník“. Starosta konštatoval, že nebol predpoklad takého negatívneho postoja voči
uvedenej stavbe zo strany občanov bývajúcich v časti obce „Mištrovec“. Starosta obce opätovne
oboznámil poslancov s problematikou uvedenej stavby. Umiestnením stavby Zemníka v lokalite
„Mištrovec“ by sa súbežne vyriešili dve záležitosti. Vytvoril by sa zdroj zeminy pre stavbu
Protipovodňovej ochrany a následne by sa v tejto lokalite pripravili pozemky na IBV, s ktorou sa
ráta aj v rámci schváleného Územného plánu obce. Starosta poukázal na dôležitosť stavby Zemníka
pre projekt Protipovodňovej ochrany v obci, lebo hrozí, že by tento nemusel byť ukončený načas.
Ďalej starosta oboznámil poslancov so stanoviskom rod. Angelovičovej č.d. 237, hlavne čo sa týka
ich nárokov na susedný pozemok, ktorý by bol prvým pri zemníku. Starosta informoval poslancov
s námietkou rodiny Angelovičovej, ktorú adresovala Spoločnému stavebnému úradu v Lipanoch. V
rámci tejto informácie bolo zo strany poslancov navrhnuté, aby obecný úrad zabezpečil aj
stanovisko geológa ku stavbe Zemníka. Starosta obce na to informoval, že táto záležitosť je
obsiahnutá vo vyjadrení Ing. Prohinského ako odborne spôsobilej osoby.
Starosta obce požiadal poslancov, aby podporili snahu obce vo veci Zemníka pokračovať. Poslanci
ocenili, že starosta ich informuje v tejto veci, aby mohli v obci správne prezentovať záujmy a snahy
obecného úradu a starostu obce. Niektorí občania obce bývajúci na č.d. 229 – 251 vyjadrili svojim
podpisom nesúhlas so stavbou zemníka. Títo boli prizvaní na stretnutie, ktoré inicioval starosta
obce. Na tomto stretnutí im bola vysvetlená záležitosť okolo tejto stavby. Aj napriek snahe starostu
obce naďalej trvajú na svojom nesúhlasnom stanovisku k realizácii Zemníka. Starosta obce
poslancov obecného zastupiteľstva oboznámil s celou korešpondenciou ohľadom nesúhlasu so
Zemníkom, ktorú nespokojní občania adresovali obecnému úradu.
Starosta obce informoval poslancov, že sa zúčastnil zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ
Šarišské Dravce. Voči určitým skutočnostiam, ktoré na tomto stretnutí boli prezentované má
výhrady, preto na najbližšie zasadnutie OcZ bude prizvaný riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pistrák, ktorý ich
objasní.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce v.r.

Zapísala: Mária Šašalová v.r.
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