O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 16.01.2015

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia .
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.
5.
6.
7.

Správa o plnení uznesenia
Návrh na zriadenie Osobitnej komisie v zmysle zákona 357 z r.2004
Poverenie poslanca zastupovaním starostu.
Žiadosť SZOPK ZO Slovenský Raj o odkúpenie časti parcely 118/147.
(Obrazová príloha č. 1 a č. 2 )
8. Agentúra NASES - oznámenie o realizácii optických sietí. (Nár. agentúra pre sieťové
a elektronické služby).
9. Informácia o rokovaní s Ing. Hricom ohľadom lanovky na Geravy a hotela Priehrada.
10. Diskusia.
11. Návrh uznesení.
12. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 2. zasadania OZ.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania 2. zasadania OZ.
Poslanci program zasadnutia schválili.
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Milan Červenka určil za zapisovateľku Vieru Sarnovskú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Milana Andreja a Petra Grofčíka.
Poslanci tento návrh schválili
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 2 – Milan Andrej, Peter Grofčík

4. 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.
5. Návrh na zriadenie Osobitnej komisie v zmysle zákona 357 z r.2004.
Poslanci obecného zastupiteľstva vytvorili v zmysle zákona 357 z r. 2004 Osobitnú
komisiu, ktorej členmi sú všetci poslanci menovite :
Mgr. Milena Kolláriková
Ján Porada
Milan Andrej
Dušan Söke
Peter Grofčík

6. Poverenie poslanca zastupovaním starostu.
Starosta obce Milan Červenka poveril výkonom funkcie zástupkyne starostu obce Mgr.
Milenu Kollárikovú. Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi vydať
poverenie zástupkyni starostu s určeným rozsahom kompetencií do 60 dní od schválenia
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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7. Žiadosť SZOPK ZO Slovenský Raj o odkúpenie časti parcely 118/147 (Obrazová príloha
č. 1 a č. 2 )
Jedná sa o vybudovanie skladu - garáže pre loď a ochranársky materiál v mieste kde bol
umiestnený a neskoršie odstránený betónový monolit pri chate „Štátnej ochrany prírody
SR“. SZOPK ZO Slovenský raj navrhuje uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť
parcely č. 118/147 na ktorej by bola stavba vybudovaná. Poslanci požadujú ďalšie
doplňujúce informácie ohľadom špecifikácie presného umiestnenia a výmery pozemku.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

8. Agentúra NASES - oznámenie o realizácii optických sietí. (Nár. agentúra pre sieťové
a elektronické služby)
Starosta informoval poslancov o národnom projekte agentúry NASES „Zabezpečenie
projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej
infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci
operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie
prístupnosti širokopásmového internetu.
Poslanci odsúhlasili, aby starosta obce Milan Červenka vykonal právne úkony, ktoré sú
potrebné pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii
vybudovania optickej siete.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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9. Informácia o rokovaní s Ing. Hricom ohľadom lanovky na Geravy a hotela Priehrada.
Starosta obce Dedinky informoval poslancov o rozhovore s Ing. Hricom predsedom
predstavenstva spoločnosti Lokomotíva a.s. Košice ohľadom možného prevodu Lanovky
na Geravy výmenou za 10 % akcií spoločnosti Lokomotíva a.s. Dedinky ktoré sú vo
vlastníctve obce. Jednanie ohľadom možného prenájmu hotela Priehrada poslanci
zamietli.
Poslanci odporučili starostovi obce aby získal všetky dostupné materiály ohľadom
technického stavu, revízne správy a posudky a vyjadrenia - rozhodnutia Úradu pre
reguláciu železničnej dopravy.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

10. Diskusia
Starosta obce predniesol návrh na zrušenie 2 odberných miest elektrickej energie
1. Miestna požiarna zbrojnica.
2. Byt v MKS Dobšinská Maša.
Na tomto to bola všeobecná zhoda.
Ján Porada upozornil na stav chodníka okolo cesty od hotela Priehrada. Lavičky sú v zlom
stave. Z betónu trčia roxory a môže dôjsť k úrazu.
Tiež mostík na tomto chodníku ( na „2. Zákrute“) je v zlom technickom stave. Je potrebné
zabezpečiť – zúžiť prechod, aby nebolo možné prechádzať po ňom motorovými
štvorkolkami ktoré ho poškodzujú.
Poslanci sa vo väčšine vyjadrili na tému samostatného zberného miesta pre hotel, ktorý
je trvalým neplatičom za odvoz smetí a požadujú aby si jeho nájomca urobil samostatnú
zmluvu s dodávateľom služby likvidácie TKO.
11. Návrh na uznesenie.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu , aby prečítala návrh na uznesenie z ustanovujúceho
zasadania OZ. Predložený návrh uznesení poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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12. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

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

Viera Sarnovská

Overovatelia zápisnice : Milan Andrej

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

Dušan Söke

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 12.12.2014
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 16.01.2015
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. 25/1/2014
Návrh na vyradenie majetku.
Majetok bol vyradený z evidencie a bolo vykonané účtovanie tejto operácie v účtovnom
programe a evidenčnom programe majetku.
-

Úloha splnená

Uznesenie č. 25/2/2014
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
VZN bolo schválené na Ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa
12.12.2014 a uvedené do platnosti od 01.01.2015
-

Úloha splnená

Uznesenie č. 25/3/2014
Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu Milana Ogurčáka.
Finančné prostriedky boli prevedené na účet starostu Milana Ogurčáka.
-

Úloha splnená

Uznesenie č. 25/3/2014
Žiadosť o odkúpenie služobného notebooku.
Nebolo realizované
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