O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 31.08.2015

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia .
a) Schválenie programu zasadnutia.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

b) Voľba návrhovej komisie.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Prerokovanie Správy audítora za rok 2014.
Prerokovanie predaja časti pozemku na parcele KN C 23/6 o výmere 7 m2 vo vlastníctve
obce Dedinky pánovi Františkovi Tökölymu.
Prerokovanie predaja pozemku KN C parc.č. 3/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
123 m2 v k. ú. Dedinky pod budovou fary a vzájomnej kompenzácie ceny prevodom
parcely č. 441 na LV 248 o rozlohe 676 m2, ktorá je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi do
majetku obce žiadosti.
Prerokovanie nových sadzieb za využitie nákladného vozidla Praga V3S, prípadne aj iných
služieb poskytovaných obcou, alebo prevádzkarňou.
Prerokovanie a príprava podkladov pre riešenie problematiky TKO na rok 2016 týkajúcich
sa metodiky a organizácie zberu, ako aj úpravy cien za tieto služby.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 6. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania 6. zasadania OZ.
Poslanci program zasadania schválili.
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Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie :
Petra Grofčíka a Dušana Sökeho
Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Poslanci tento návrh schválili.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Dušana Sökeho a Petra Grofčíka.
Za zapisovateľku určil Milenu Kollárikovú.

2. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení OZ Dedinky. Poslanci
zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č.1.
3. Prerokovanie Správy audítora k účtovnej závierke za rok 2014.
Starosta obce predniesol „Správu nezávislého audítora“ adresovanú obecnému
zastupiteľstvu obce Dedinky.
Správa obsahuje konštatovanie, že obec Dedinky konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.

4. Prerokovanie predaja časti pozemku na parcele KN C 23/6 o výmere približne 8 m2 vo
vlastníctve obce Dedinky pánovi Františkovi Tökölymu.
Poslanci OZ na základe zverejneného zámeru a uznesenia č.22 – 29/06/2015, LV 320
a geometrického plánu č. 30/2015 z 3.6.2015 vyhotoveného Geodézia Rožňava s.r.o.,

IČO : 36210161, úradne overeného 23.6.2015 pod č. 184/2015 schválili predaj Dielu č. 14
zaznačeného v geometrickom pláne o výmere 7 m2 za cenu 2 € / m2.
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Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie predaja pozemku KN-C parc.č. 3/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
123 m2 v k. ú. Dedinky Rímskokatolíckej cirkvi.
Poslanci OZ na základe zverejneného zámeru z uznesenia č.23 – 29/06/2015 a LV 320
schválili predaj pozemku KN-C parc. č. 3/2 vo vlastníctve obce Dedinky a kompenzáciu
2
pozemkom KN-C parc. č. 441 na LV 248 o rozlohe 676 m vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi.
Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie nových sadzieb za využitie nákladného vozidla Praga V3S, prípadne aj
iných služieb poskytovaných obcou, alebo prevádzkarňou.
Starosta obce predniesol návrh na úpravu cien za nasledujúce služby poskytované
obecnou prevádzkarňou :
Nákladné vozidlo Praga V3S.,
Nové sadzby sú navrhnuté ako paušálne nasledovne :
 do 5 km – 15 €.
 do 10 km – 20 €.
 do 15 km – 26 €.
 do 20 km – 32 €.
 každý kilometer nad 20 km – 1,00 €.
 státie 1,25 € za každých 15 minút.
Zapožičanie miešačky - bez ohľadu na počet dní : 3,50 € / deň.
Zapožičanie zváračky - bez ohľadu na počet dní : 3,50 € / deň.

Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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7. Prerokovanie a príprava podkladov pre riešenie problematiky TKO na rok 2016
týkajúcich sa metodiky a organizácie zberu, ako aj úpravy cien za tieto služby.
Poslanci sa zhodli v názore, že je potrebné zmeniť systém – spôsob zberu TKO a taktiež
zvýšiť poplatok na obyvateľa.
Ako možné a vhodné riešenie bolo navrhnuté :





Zber TKO zo 110 l nádob – zavedenie žetónového systému zberu.
Zber TKO do plastových vriec s označením firmy BRANTNER.
Zber plastov do vriec s označením firmy BRANTNER.
Prenájom veľkých kontajnerov podnikateľom.

8. Diskusia
a) V diskusii vyzval starosta obce poslancov OZ o vyjadrenie definitívneho stanoviska k „Žiadosti
SZOPKO Slovenský Raj o odkúpenie časti parcely 118/147.“ – resp. Návrh na uzatvorenie
budúcej kúpnej zmluvy, ktorá už bola prednesená na 2. Zasadaní OZ dňa 16.01.2015 spolu
s príslušnou dokumentáciou. V diskusii odznel jednoznačný názor, aby sa pozemok nepredal
a nebola na ňom umiestnená žiadna stavba. Poslanci týmto vyjadrili zamietavé stanovisko
k predmetnej žiadosti a v tejto súvislosti sa rozhodli prijať uznesenie.
Hlasovanie
Prítomní : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b) Poslanec Peter Grofčík upozornil na nebezpečenstvo pri odbočovaní na križovatke
z Dobšinského kopca na Dobšinskú Mašu. Ako možné riešenie navrhol umiestniť
v križovatke zrkadlo a tým zlepšiť viditeľnosť prichádzajúcich áut zo smeru od
Dediniek.
c) Taktiež vyslovil názor, aby bola zlikvidovaná plechová autobusová zastávka na
križovatke, ktorá je prakticky nevyužívaná a svojím umiestnením špatí tento priestor.
9. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 6. zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľka :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Dušan Söke

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

Peter Grofčík

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 31.08.2015
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 31.08.2015
Uznesenie č. 12/2008
Uzatvorenie zámennej zmluvy za zámenu pozemkov :
p.č. 107/1 o výmere 1620 m2 – Trvale trávnatý porast
za pozemok :
p.č. 118/147 – o výmere 1463 m2 - Trvale trávnatý porast
-

Úloha trvá

Uznesenie č. 24/2014
Autobusová čakáreň – rekonštrukcia.
Zastávka je zrekonštruovaná – zostáva dokončiť obklad v jarných mesiacoch.
- Úloha trvá
Uznesenie č. 18 - 27/03/2015
Všetky vymenované úlohy sú v stave rozostavanosti.
1. oprava autobusovej zastávky. - Splnené
2. výmena kvetináčov na parkovisku na Dobšinskej Maši. - Splnené
3. oprava zábradlia prístupovej cesty do obce. - Splnené
4. zhotovenie detskej preliezačky s hojdačkou.
5. vybudovanie fontány na gravitačnom princípe.
Na realizácii sa podieľali poslanci Peter Grofčík, Dušan Söke a pán Ján Sarnovský v spolupráci
s Ing. Jánom Mrenicom.
-

Úloha splnená

Uznesenie č. 19 - 27/03/2015
Informovanosť o zákaze vývozu smetí na nelegálne skládky a ich vytváranie.
Realizovať oplotenie – zabrániť prístupu k nelegálnej skládke za budovou požiarnej zbrojnice
na Dobšinskej Maši.
-

Úloha trvá
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