O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 09.09.2016

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 a zaujatie stanoviska k „Žiadosti o vyjadrenie k návrhu zlučovania obcí“
zaslané starostkou obce Stratená.
Prerokovanie Výročnej správy za rok 2015.
Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu 2016.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 12. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania OZ.
Poslanci program schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Dušana Sökeho a Petra Grofčíka.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Poradu a Milana Sarnovského.
Za zapisovateľku určil Mgr. Milenu Kollárikovú.
Poslanci tento návrh schválili.
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Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

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 a zaujatie stanoviska k „Žiadosti o vyjadrenie k návrhu zlučovania obcí“
zaslané starostkou obce Stratená. (Príloha č. 2)
Na zasadanie OZ bola pozvaná starostka obce Stratená Mgr. Erika Oravcová, ktorá
predniesla návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zlúčenie obcí Dedinky
a Stratená. Nakoľko finančná situácia v malých obciach nie je dobrá, Ministerstvo vnútra
navrhuje zlučovanie obcí. V prípade záujmu o zlučovanie ponúka metodické usmernenia
a pomoc.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili nesúhlasné stanovisko k návrhu na zlučovanie
obcí Dedinky a Stratená na základe vlastného presvedčenia ako aj získavaním názorov
občanov pri bežnej komunikácii na túto tému. Podľa ich názoru by tento proces mal byť
pre obe obce prínosom, čo v tomto prípade nie je isté.
Túto otázku je samozrejme možné v prípade záujmu občanov riešiť po dohode oboch
obcí miestnym referendom.
Poslanci OZ návrh na zlučovanie obcí Dedinky a Stratená zamietli.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie Výročnej správy za rok 2015. (Príloha č. 3)
Poslanci OZ boli oboznámení s obsahom Výročnej správy obce Dedinky za rok 2015, ktoré
im bolo zaslané v elektronickej podobe. K jej obsahu neboli vznesené žiadne námietky
ani pripomienky.
Poslanci OZ Výročnú správu jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu 2016. (Príloha č. 4)
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmeny v rozpočte obce k 30.09.2016 ktorý
poslanci OZ dostali v elektronickej podobe. Jedná sa o úpravy ktoré nemajú za následok
navyšovanie ani znižovanie. Ide o presun hodnôt medzi jednotlivými položkami rozpočtu
ako je uvedené v prílohe č. 2.
Poslanci OZ návrh na zmenu rozpočtu k 30.09.2016 jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Diskusia.




Poslanec Peter Grofčík sa informoval ohľadne umiestnenia opravného
bezpečnostného zrkadla na odbočku na Dobšinskú Mašu. Starosta obce už
18.07.2016 zaslal požiadavku na Správu ciest Rožňava, avšak do dnešného dňa
nebola doručená žiadna odpoveď. Starosta rozhodol, že sa obráti priamo na
vlastníka komunikácie VÚC Košice.
Starosta obce poukázal na možnosť vyťaženia dreva z parcely KN-C 155 patriacej
obci Dedinky, kde už v minulosti bolo vydané povolenie na ťažbu a nebola
vyťažená povolená drevná hmota.
Poslanci OZ návrh na vyťaženie dreva na parcele KN-C 155 schválili.

Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 12. zasadnutie OZ ukončil.
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Zapisovateľka :

Mgr. Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 10.09.2016

4

