O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 13.04.2016

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
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 protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN č. 29/2013.
Prerokovanie Dodatku č. 3/2016 k „Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu“.
Prerokovanie zmien v Poriadku odmeňovania obce Dedinky.
Posúdenie návrhu Róberta Tökölyho na vybudovanie terasy pred Café Lumaro.
Informovanie o ukončení pracovného pomeru Viery Sarnovskej z dôvodu odchodu do
dôchodku k 30.04.2016 a nástupe Bernardíny Turzákovej na uvoľnené pracovné miesto
ekonómky obce od 01.05.2016.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 10. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania OZ.
Poslanci program zasadania schválili.
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Milenu Kollárikovú a Jána
Poradu.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Sarnovského a Dušana
Sökeho
Za zapisovateľku určil Milenu Kollárikovú.
Poslanci tento návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

2. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení OZ Dedinky.
Navrhol zrušiť uznesenie č. 12/2008 „Uzatvorenie zámennej zmluvy na zámenu
pozemkov“ a nepokračovať v plnení tohto uznesenia , nakoľko od roku 2008 odkedy je
platné nebol dosiahnutý požadovaný výsledok.
Poslanci odporúčali nechať uznesenie v platnosti s ohľadom na budúce možné využitie
priľahlej budovy Obecného úradu č. 79 na iné účely.
Poslanci zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č. 1.
3. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN č. 29/2013.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s protestom prokurátora proti VZN č. 29 z roku
2013 o správnych poplatkoch, ktorý zaslala Okresná prokuratúra Rožňava dňa
30.03.2016, doručený na OcÚ Dedinky dňa 31.03.2016.
Navrhujem aby sme toto VZN zrušili, pretože správne poplatky za prenesený výkon
štátnej správy sú obsiahnuté v prílohe „Sadzobník správnych poplatkov“ k zákonu č.
145/1995 Z. z.. Poplatky týkajúce sa iných úkonov vykonávaných zamestnancami obce
môžeme riešiť aj internou smernicou.
Kópia dokumentu „Protest prokurátora“ je prílohou č.2 zápisnice.
Poslanci návrh na zrušenie VZN č.29/2013 schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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4. Prerokovanie Dodatku č. 3/2016 k „Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu“.
Dňa 23.03.2016 bol elektronicky doručený návrh dodatku č. 3 k „Zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu“. Mesto Dobšiná v zastúpení primátorom Jánom Slovákom
predložilo návrh Dodatku č. 3/2016 k „Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu“
ohľadne spolufinancovania SOÚ. Nakoľko sa výška príspevku 0,70 € na občana za 1 rok
od zriadenia SOÚ v roku 2003 nezmenila, navrhuje Mesto Dobšiná úpravu ceny polročne
v sume 0,86 € na obyvateľa.
K úprave dochádza aj z dôvodu vzniku nového pracovného miesta na SOcÚ – Stavebnom
úrade.
Návrh Dodatku č.3/2016 je prílohou č.3 zápisnice.
Poslanci návrh Dodatku č.3/2016 o úprave výšky príspevku schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie zmien v Poriadku odmeňovania obce Dedinky.
Starosta obce na požiadanie ekonómky navrhol zmenu vyplácanie odmien poslancom OZ
a zástupcovi starostu obce z 1 x za ½ rok na 1 x ročne. V súvislosti s vyplácaním odmien
sa vykonáva veľa úkonov prihlasovania, odhlasovania do zdravotných poisťovní
a odvodov.
Navrhované zmeny sú v nasledujúcich článkoch :

Článok II
Poslanci OZ
Poslancovi zvolenému v priamych voľbách obyvateľmi obce patrí za výkon jeho funkcie v OZ
odmena vo výške 20 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva, vyplácaná polročne.
Zmeniť na :
Poslancovi zvolenému v priamych voľbách obyvateľmi obce patrí za výkon jeho funkcie v OZ
odmena vo výške 20 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva, vyplácaná ročne .
Článok VI
Zástupca starostu
Zástupcu starostu menuje starosta obce, zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti
a podľa návrhu starostu vykonáva činnosti stanovené OZ. Za vykonanú prácu zástupcovi starostu
odmena vo výške 140 € za rok, vyplácaná polročne.
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Zmeniť na :
Zástupcu starostu menuje starosta obce, zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti
a podľa návrhu starostu vykonáva činnosti stanovené OZ. Za vykonanú prácu zástupcovi starostu
odmena vo výške 140 € za rok, vyplácaná ročne.

Poslanci návrh zmien Poriadku odmeňovania schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

6. Posúdenie návrhu Róberta Tökölyho na vybudovanie terasy pred Café Lumaro.
Dňa 08.04.2016 predložil pán Róbert Tököly grafický návrh na vybudovanie
demontovateľnej terasy pred reštauráciou Café Lumar o rozlohe 66 m2 na pozemku obce
Dedinky na parcelných číslach KN-C 118/2 a KN-C 2/1. Navrhuje ako protihodnotu za
využívanie pozemku údržbu celého parku.
Starosta predložil tento grafický návrh na posúdenie poslancom OZ.
Poslanci vyjadrili súhlas s realizáciou za podmienky, že s pánom Róbertom Tökölym bude
uzavretá zmluva na prenájom časti pozemkov o rozlohe 66 m2 v zmysle dokumentu
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dedinky a že bude udržiavať
priľahlý park.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

7. Informovanie o ukončení pracovného pomeru Viery Sarnovskej
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o ukončení pracovného pomeru
ekonómky obecného úradu Dedinky pani Viery Sarnovskej z dôvodu jej odchodu do
dôchodku k 30.04.2016.
Na uvoľnené pracovné miesto ekonómky obce nastúpi od 01.05.2016 pani Bernardína
Turzáková.
8. Diskusia.
8.1. Oprava cesty k hotelu Raj na Dobšinskej Maši.
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Po telefonickom dohovore s konateľom Mestských lesov Dobšiná bude cesta
opravená do pôvodného stavu pred ťažbou.
8.2. Používanie nákladného vozidla Praga V3S.
Momentálne je vozidlo dočasne odhlásenie z evidencie do 30.04.2016. Z dôvodu
technickej nespôsobilosti prevádzky na cestných komunikáciách je potrebné predĺžiť
odhlásenie na ďalšie obdobie. Starosta predĺži odhlásenie do 30.04.2017. Poslanci
navrhujú toto vozidlo ponúknuť na odpredaj, aby boli aspoň čiastočne
kompenzované straty, ktoré vznikli jeho nemožnosťou používania, platením cestnej
dane, poistky a neuhradených prác pána Jozefa Čuchrana.
Pán Jozef Čuchran predložil rozpis časov a činností, ktoré vykonal pri oprave tohto
vozidla. Po vzájomnej dohode bola stanovená hodinová sadzba za vykonané opravy
na sumu 2,80 € za 1 hodinu, pri počte odpracovaných hodín 83,5.
Pán Jozef Čuchran predniesol aj požiadavku na preplatenie hodín za opravy a prácu
vodiča za rok 2014 v počte 84 hodín.
Poslanci navrhli zlikvidovať starú nepojazdnú P V3S odpredajom do zberných
surovín.
8.3. Poslanec Ján Porada oboznámil prítomných s možnosťami opráv rikší. Oslovil 7 firiem
potencionálnych opravcov. Skonštatoval však, že opravy by boli neúmerne drahé.
8.4. Poslankyňa Milena Kolláriková predniesla návrh na určenie miesta a vybudovanie
urnového hája resp. urnovej steny.
Starosta obce s poslancom Milanom Sarnovským a zamestnancom obecného úradu
Jánom Kúnom vyberú vhodné miesto na miestnom cintoríne.
8.5. Poslanec Dušan Söke poukázal na výrub stromov v strednej časti obce v Dobšinskej
Maši. Stromy a konáre zostali nespracované na lúke.
Starosta obce sa skontaktuje telefonicky s pánom Miroslavom Mihókom ktorý výrub
stromov vykonal.
8.6. Pani Helena Šlejzáková poukázala na občasnú nedostupnosť starostu na služobnom
mobilnom telefóne
Hlavný problém je v tom, že v mieste bydliska starostu nie je dostatočný signál
telekomunikačného operátora ORANGE.
Starosta zverejní svoje súkromné číslo od operátora O2, s dostupnosťou ktorého nie
je problém, na internetovej stránke obce.
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9. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 10. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľka :

Mgr. Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Milan Sarnovský

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

Dušan Söke

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 13.04.2016
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 13.04.2016
Uznesenie č. 12/2008
Uzatvorenie zámennej zmluvy na 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
Starosta navrhol zrušiť uznesenie a nepokračovať v plnení tohto uznesenia , nakoľko od roku
2008 odkedy je platné nebol dosiahnutý požadovaný výsledok.
Poslanci odporúčali nechať uznesenie v platnosti s ohľadom na budúce možné využitie
priľahlej budovy Obecného úradu č. 79 na iné účely.
-

Úloha trvá

Uznesenie č. 24/2014
Autobusová čakáreň – rekonštrukcia.
Zastávka je zrekonštruovaná – zostáva dokončiť obklad v jarných mesiacoch.
- Úloha trvá

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 13.04.2016
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