O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 15.06.2016

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia .
a) Schválenie programu zasadnutia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Prerokovanie záverečného účtu za rok 2015, stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ing.
Eriky Pamulovej a schválenie Záverečného účtu.
Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dedinky.
Prednesenie návrhu na vypracovanie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a o podomovom predaji.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 11. 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 Dušana Sökeho a Petra Grofčíka.
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c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Milenu Kollárikovú a Jána
Poradu.
Za zapisovateľku určil Bernardínu Turzákovú.
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.
Poslanci zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č. 1.
3. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2015, stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ing.
Eriky Pamulovej a schválenie.
Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ing. Eriku Pamulovú, aby predniesla
Záverečný účet obce za rok 2015 ako aj svoje stanovisko k záverečnému účtu. Jej záver je,
že odporúča OZ, aby prijalo uznesenie s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad“.
Poslanci OZ jednohlasne schválili Záverečný účet obce.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dedinky.
Poslanec Ján Porada mal k VZN nasledujúce pripomienky – návrhy.
1 § 5, ods. 2, písm. (g) - sprístupniť a zabezpečiť bezproblémovú zjazdnosť prístupovej
komunikácie k zberným nádobám/ kontajnerom ...
Znenie sa mení a presúva do § 7 ods. 2
Obec je povinná zabezpečiť bezproblémovú zjazdnosť prístupovej komunikácie k zberným
nádobám/kontajnerom/vreciam počas celého roka pre vozidlá zabezpečujúce zber a zvoz
odpadu
2 § 5, ods. 3, písm. (a) - Pôvodcovi a držiteľovi odpadu (ďalej len ako „držiteľ odpadu“) sa
zakazuje:
nezapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, neužívať zberné nádoby
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zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, neukladať zmesový komunálny
odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.

Znenie sa mení a presúva do § 5 ods. 2, písm. (a)
Pôvodca a držiteľ odpadu (ďalej len ako „držiteľ odpadu“) je povinný:
(a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový
komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
3 § 13, ods. 5, písm. (a) – ii – obec určuje na triedený zber papiera modré plastové vrecia, ktoré
po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

Znenie sa mení na:
obec určuje na triedený zber papiera modré plastové vrecia.
4 § 13, ods. 5, písm. (b) – ii – obec určuje na triedený zber plastov žlté plastové vrecia, ktoré po
vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

Znenie sa mení na:
obec určuje na triedený zber plastov žlté plastové vrecia.
5 § 13, ods. 5, písm. (c) – ii – obec určuje na triedený zber skla zelené plastové vrecia, ktoré po
vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

Znenie sa mení na:
obec určuje na triedený zber skla zelené plastové vrecia.
6 § 13, ods. 5, písm. (d) – ii – obec určuje na triedený zber kovov červené plastové vrecia, ktoré
po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

Znenie sa mení na:
obec určuje na triedený zber kovov červené plastové vrecia.

Všetky predmetné pripomienky boli zapracované do návrhu VZN.
K ostatným bodom návrhu poslanci Obecného zastupiteľstva nemali žiadne výhrady
a pripomienky.
Poslanci VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dedinky schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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5. Prednesenie návrhu na vypracovanie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a o podomovom predaji.
Starosta obce predniesol poslancom návrh, aby bolo vypracované VZN o pravidlách
predaja na trhových miestach a o podomovom predaji tovarov a služieb na území obce
Dedinky. Poslanci konštatovali, že v mnohých prípadoch dochádza k manipulácii
a zavádzaniu najmä starších obyvateľov, hlavne čo sa týka zmluvných podmienok, kvality
a ceny.
Poslanci odporúčali starostovi obce vypracovať návrh VZN, ktorý by riešil túto
problematiku.
6. Diskusia.
1) Starosta obce tlmočil záujem p. Jozefa Čuchrana o prenájom, prípadne odpredaj
nákladného motorového vozidla Praga V3S v termíne od 04.2017.
V nadväznosti na toto oznámenie prebehla diskusia o efektívnosti prevádzkovania tohto
vozidla. V terajšej situácii V3S-ka nie je schopná svojimi výkonmi prekryť ani náklady
potrebné na prevádzkovanie a mzdu vodiča. Nedá sa hovoriť o žiadnom zisku, iba
o neustále sa navyšujúcej strate. Hlavným a zásadným problémom je, že obec nemá
k dispozícii stáleho vodiča, čím by bolo možné zabezpečiť časté a efektívne využitie
vozidla.
Ustanovenie § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí definuje, v ktorých prípadoch môže obec
realizovať prevod vlastníctva majetku obce mimo režimu § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obci.
Medzi tieto prípady spadá aj prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500
eur. Vozidlo je plne odpísané a teda zostatková hodnota je 0 €. V tomto prípade nie je potrebné
zverejňovať zámer ani vyhlásiť verejnú súťaž.

Následne poslanci odsúhlasili ponúknuť nákladné vozidlo Praga V3S na odpredaj.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 3
Proti : 1 – Peter Grofčík
Zdržal sa : 0

2) Riaditeľ základnej školy v Bielych Vodách požiadal prostredníctvom starostu obce obecné
zastupiteľstvo ohľadne predaja vybraných kusov nábytku z bývalej Materskej školy
v Dedinkách.
Jedná sa o nasledujúce položky z evidencie DHIM. Celková obstarávacia cena je 602,80 €
zostatková hodnota je 0 €.
Ustanovenie § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí definuje, v ktorých prípadoch môže obec
realizovať prevod vlastníctva majetku obce mimo režimu § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obci.
Medzi tieto prípady spadá aj prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500
eur. Položky sú plne odpísané a zostatková hodnota je 0 €.
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Číslo

Označenie Názov

9/1
9/13
9/3
9/7
9/8
9/9

DHIM9/1
DHIM9/13
DHIM9/3
DHIM9/7
DHIM9/8
DHIM9/9

Skrinka huba 38-B
Strom štyroch ročných období 2
Polica na stenu korytnačka
Stôl plastový okrúhly 56 cm žltý
Stôl plastový okrúhly zelený
Stolička plast. 35 cm zel.žl.

Obstarávacia
cena [€]
142,00
125,00
69,00
68,60
68,60
129,60

Dátum
Zostatková
zaradenia
hodnota
19.02.2010
0
08.12.2010
0
19.02.2010
0
17.04.2010
0
17.04.2010
0
17.04.2010
0

Poslanci sa uzhodli, že sa jedná o prebytočný majetok, ktorý nemá v budúcnosti žiadne
využitie a schválili jeho predaj za odsúhlasenú cenu 200,00 €.
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

3) Poslanec Peter Grofčík navrhol aby na križovatke – odbočke na Dobšinskú Mašu bolo
z bezpečnostných dôvodov nainštalované dopravné zrkadlo. Je šťastie, že zatiaľ nedošlo
k žiadnej autonehode.
Starosta obce preverí možnosti umiestnenia na Slovenskej správe ciest a Dopravnom
inšpektoráte v Rožňave.
4) Pán Róbert Tököly ústne požiadal starostu obce o stanovisko OZ k možnému predaju
časti pozemku na parcele KN-E 140/2, ktorá susedí s jeho parcelou KN-C 415/29. Poslanci
v diskusii túto žiadosť zamietli.
5) Poslanci navrhli starostovi obce aby preveril zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku budovy lodenice a hnuteľného majetku medzi obcou Dedinky ako prenajímateľom
a Róbertom Tökölym ako nájomcom.
6) Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť spoločnosti free-zona s.r.o. o odkúpenie
satelitného káblového rozvodu ktorý je vo vlastníctve obce. Uvedená spoločnosť by
následne vykonala modernizáciu rozvodu na optickú sieť, na ktorej bude možné
prevádzkovať vysokorýchlostný internet, digitálnu televíziu a iné telekomunikačné služby.
Ustanovenie § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí definuje, v ktorých prípadoch môže obec
realizovať prevod vlastníctva majetku obce mimo režimu § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obci.
Medzi tieto prípady spadá aj prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500
eur. Satelitný káblový rozvod je plne odpísaný a jeho zostatková hodnota je 0 €.

Poslanci predaj jednohlasne schválili za cenu 1 €.
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Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

6) V súvislosti s prevzatím lanovky na Geravy do vlastníctva obce starosta predložil 2
návrhy na uznesenie, ktoré upresňujú vzťahy pri prevode vlastníctva.
1) Odkúpenie lanovky na Geravy.
a) Odkúpenie Lanovej dráhy na Geravy od spoločnosti LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s.
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dedinky, zapísanej na LV 378.
b) Odkúpenie stavby - chata od spoločnosti Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA
KOŠICE nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Smižany na LV 2731 v
podiele ¼ k celku.
2) Predaj cenných papierov – zaknihovaných akcií spoločnosti LOKOMOTÍVA DEDINKY
a.s., ktorých vlastníkom je obec Dedinky
a) v počte 122 ks spoločnosti LOKOMOTÍVA a.s. Košice.
b) v počte 65 ks Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA a.s. Košice.
Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

7. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 11. zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľka :

Bernardína Turzáková

Overovatelia zápisnice : Mgr. Milena Kolláriková
Ján Porada

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 15.06.2016
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 15.06.2016
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, 15.06.2016
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