O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 13. zasadania obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 13.12.2016

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
1. Otvorenie zasadania .
a) Schválenie programu.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Prerokovanie dokumentu „Návrh na tvorbu príjmov OOCR Slovenský raj & Spiš“
o zvýšenie a zjednotenie dane z ubytovania.
Predkladateľ: Ing. Zuzana Záborská, riaditeľka OOCR.
Predstavenie návrhu na projekt premostenia Dobšinská Maša – Dedinky.
Predkladateľ: Ing. Ján Mrenica.
Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu k 15.12.2016.
Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017.
Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2017.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 12. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania OZ.
Poslanci program zasadania schválili.
Hlasovanie
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.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milenu Kollárikovú a Milana
Sarnovského.
Za zapisovateľku určil Mgr. 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. (Príloha č. 1)
Poslanci zobrali správu na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Prerokovanie dokumentu „Návrh na tvorbu príjmov OOCR Slovenský raj & Spiš“
o zvýšenie a zjednotenie dane z ubytovania. Predkladateľ: Ing. Zuzana Záborská,
riaditeľka OOCR. (Príloha č. 2)
Poznámka: O 16:45 sa dostavil na zasadanie Obecného zastupiteľstva poslanec Ján
Porada.
Na zasadanie OZ potvrdila svoju účasť Ing. Zuzana Záborská riaditeľka „OOCR Slovenský
raj & Spiš“ (ďalej len OOCR), v prípade ak nebude mať iné dôležité povinnosti. Na
zasadaní sa nakoniec nezúčastnila, pravdepodobne z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s doručeným návrhom. OOCR navrhuje
zvýšenie dane z ubytovania o 0,20 €. Týchto 0,20 € na osobu a noc by tvorilo mimoriadny
príspevok nad rámec členského príspevku pre OOCR.
Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh zamietli.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Predstavenie návrhu premostenia Dobšinská Maša – Dedinky.
Predkladateľ: Ing. Ján Mrenica. (Príloha č. 3)
Ing. Ján Mrenica predložil prítomným návrh premostenia oboch častí obce Dedinky
a Dobšinská Maša formou lávky s oceľovou konštrukciou. Tento návrh bol vypracovaný
študentkou Technickej univerzity v Košiciach ako bakalárska práca. Lávka umiestnená pri
vtoku rieky Hnilec do priehrady by výrazne skrátila trasu medzi oboma časťami obce
a sekundárne by taktiež plnila aj estetickú funkciu z pohľadu zvýšenia atraktivity pre
turistov. Poslanci dostali tento návrh na oboznámenie sa aj v tlačenej forme.
Poslanci OZ prejavili jednoznačný záujem a schválili tento zámer.
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 15.12.2016 ktorý
poslanci OZ dostali v elektronickej podobe. Jedná sa o úpravy ktoré nemajú za následok
zvyšovanie ani znižovanie. Ide o presun hodnôt medzi jednotlivými položkami rozpočtu
ako je uvedené v prílohe č. 2.
Poslanci OZ návrh na zmenu rozpočtu k 15.12.2016 schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu 2017. (Príloha č. 5)
Rokovanie OZ pokračovalo predložením návrhu finančného rozpočtu obce Dedinky na
rok 2017. Návrh rozpočtu je zostavený ako prebytkový.
Celkové plánované príjmy sú v sume 107 444 €, celkové plánované výdaje 103 444 €.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2017 schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie na
rok 2017. (Príloha č. 6)
Dňa 14.11.2016 bola doručená na Obecný úrad žiadosť Telovýchovnej jednoty
Lokomotíva Chatová základňa Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN
č.28/2012 pre Turistický oddiel a Stolnotenisový oddiel na sumu 600 €.
Žiadosť obsahuje prílohy s popisom, zdôvodnením a rozpočtom. Ďalej obsahuje Čestné
prehlásenie a Formu prezentácie.
Poskytnuté prostriedky budú použité na aktivity spojené s fungovaním horeuvedených
oddielov za dodržania podmienok určených vo VZN č.28/2012 .
Poslanci žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie schválili
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

8. Diskusia.
1. V diskusii starosta oboznámil poslancov s aktuálnou finančnou situáciou ku dňu
zasadania 13.12.2016.
a) Vyhodnotenie v oblasti TKO
Za prvých 10 mesiacov obec zaplatila firme Brantner Gemer za odvoz TKO
5727,96 € čo je o 5590,75 € menej ako za rovnaké obdobie roku 2015. Za
predpokladu, že posledné 2 vývozy budú spolu v sume maximálne 800 € bude
celková uhradená suma za rok 2016 bude 6527,96 €. Celkovo obec zaplatí za
likvidáciu TKO v tomto roku približne o 7195,98 menej ako za predchádzajúci
rok.
b) Stav prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni.
Slovenská sporiteľňa
9 154,12 €
PRIMA banka
12 358,50 €
Pokladňa
220,00 €
SPOLU
21 732,62 €
c)

Úvery
Obec má z minulosti nesplatený úver v zostatkovej sume 6000 €. V tomto roku
bude uhradených 1000 € a v roku 2017 je naplánované splatenie ďalších 3000 €.

d) Záväzky a pohľadávky
Obec nemá aktuálne žiadne nesplatené záväzky po lehote splatnosti.
Evidujeme nesplatenú pohľadávku spoločnosti Lucky Club s.r.o. z minulých
období. Spoločnosť uhradila podľa dohodnutého splátkového kalendára 9
splátok v sume 1116 €. Zostávajú 3 splátky v sume 372 €.
2. Starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti na ODI PZ v Rožňave
o umiestnenie dopravného zrkadla na križovatku Dobšinská Maša. Tento postup
odporúčala Správa ciest KSK ako vlastník komunikácie v reakcii na predchádzajúci
dotaz ktorý im bol odoslaný e-mailom 07.11.2016.
3. Poslanec Peter Grofčík dal dotaz na odstránené zábradlie v zákrute na odbočke na
Dobšinskú Mašu. Navrhuje vyžiadať stanovisko Správy ciest KSK k vzniknutej situácii.

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

Mgr. Milena Kolláriková

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Milena Kolláriková

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 13.12.2016
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