Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce
konaného dňa 21.12.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ing. Blaščák Anton, Mgr. Marko Angelovič
Návrhová komisia: Jozef Janič, Ing. Vladimír Goliaš
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Hodnotiaca správa o činnosti obce za rok 2011
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesenia č. 5/2011zo dňa 5.12.2011.
K bodu 3
Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Starosta obce k návrhu rozpočtu obce predložil stanovisko hlavnej konrolórky obce p. Brillovej,
ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Návrh rozpočtu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. V rámci
diskusie k tomuto bodu programu navrhol Ing. Goliaš diskutovať o navýšení príjmovej časti
rozpočtu obce do budúcnosti. Jedným z návrhov bol aj
návrh na prehodnotenie nájomných zmlúv a výšky daní a poplatkov, ktoré obec vyrubuje. Poslanec
S. Štofan navrhol aby bolo spoplatnené užívanie miestnych komunikácií pre podnikateľov v obci,
ktorí užívajú a častokrát ich aj znečisťujú či znehodnocujú. Je potrebné preveriť právnu stránku, či
je to možné riešiť napr. VZN alebo iným spôsobom. Obecný úrad bude na základe tohto podnetu
skúmať túto záležitosť.
Súčasne bol daný návrh, aby podnikateľ p. Sčislák z Krivian bol upozornený na to, aby v areáli býv.
PD kde má svoje podnikateľské objekty odstránil ohradenie pozemkov od potoka až po pivnicu.
Týmto oplotením neoprávnene užíva toto priestranstvo a taktiež sa nedá prejsť do lesa Kostolná.
Súčasne ho upozorniť na znečisťovanie miestnych komunikácií, potoka.

Vo veci prenájmu obecných pozemkov COOP Jednota SD Prešov a prevádzkovateľom MUSIC
PUBu p. Hricom spracovať nájomné zmluvy na uvedené pozemky a prípadne prizvať
zainteresované osoby na zasadnutie OcZ.
Mgr. Angelovič taktiež poukázal na upozornenie p. Sčisláka ohľadom znečisťovania miestnych
komunikácií.
Mgr. Švec informoval poslancov so zámerom dobrovoľníkov z obce zrealizovať altánok v
Kostolnej. Tento by bol realizovaný svojpomocne, avšak náklady na materiál je potrebné
zabezpečiť. Starosta informoval, že o tejto záležitosti vie, s poslancom Mgr. Švecom o tom
diskutoval a podporuje túto aktivitu. Navrhol ako zdroj financovania napr. organizáciu podujatia a
výťažok použiť na tento účel, prípadne výťažok z plesu obce a pod. Financovanie tejto aktivity
bude predmetom ďalších zasadnutí.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu dal starosta obce hlasovať :
Návrh uznesenia: Ocz schvaľuje rozpočet obce na rok 2012
Za hlasovali: Ing. A. Blaščák , Ing. V. Goliáš, S. Štofan., P. Berdis, Mgr. Haborák, Mgr. Švec, Mgr.
Angelovič, J. Janič
Proti hlasovali: - - - - Zdržal sa: - - - - - K bodu 4
Hodnotiaca správa starostu za rok 2011
Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov so zrealizovanými
prácami, ktoré v roku 2011 obec v rámci akcií uskutočnila. Poukázal na asfaltovanie ulíc „Za
Močidly“, Slivník, realizáciu nového chodníka okolo ZŠ, začaté práce na rekonštrukcii kaštieľa,
kontrolu verejného obstarávania na projekte „Protipovodňová ochrana“. Poukázal aj na konané
kultúrno-spoločenské akcie usporiadané obcou ako Deň matiek, posedenie dôchodcov v rámci
mesiac úcty k starším, stretnutie rodičov novorodencov a taktiež jubilantov obce. Poďakoval
poslancom a pracovníkom obce za spoluprácu a ochotu podieľať sa na činnosti obce.
K bodu 5 a 6
Rôzne a diskusia
Názory a podnety poslancov boli prednášané v rámci bodu 3.

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným na tomto zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková
Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Blaščák ...............................
Mgr. Marko Angelovič

................................

Uznesenie č. 6/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 21.12.2011

1. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

schvaľuje:

a) rozpočet obce na rok 2012

2. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach berie na vedomie :
a) stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu obce na rok 2012
b) správu o činnosti obce za rok 2011

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

