Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 26.04.2017
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
Uznesenie č. 24/2014
Autobusová čakáreň – rekonštrukcia.
Zastávka je zrekonštruovaná – zostáva dokončiť obklad v jarných mesiacoch.
- Úloha trvá

UZNESENIE č. 56 - 15/06/2016
Predaj satelitného káblového rozvodu vo vlastníctve obce spoločnosti free-zona s.r.o. podľa
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. d, zákona o majetku obcí za cenu 1 €.
Trvá:

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 26.04.2017
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Telef6n/e-mail
Miesto/d5tum:

Vec:

!Q49 73 Dedinkv

JUDr. Marek Jurti5in

0556102316/jurcisin_ma.ek@vsds.sk
Koiice / 12.01.2017

N5vrhnamajetkovo-pr5vnevysporiadanie.

SpoloEnost Vli'chodoslovensk5 distribuin5, a.s. (d'alej len ,,VSD, a.s."), ako subjekt
vykon5vaj[ci distrib0ciu elektrickej energie na vymedzenom 0zemije vlastnfkom stavby trafostanice
oznaEenej ako T50753-004 TR4 Dedinky v katastr5lnom [zemi Dedinky na pozemku vo vlastnictve
Va5ej obce, parc. C KN a. 118/118.

Spolotnost VSD, a.s. v z6ujme majetkovo-pr5vneho zos0ladenia skutkov6ho a pr5vneho
stavu navrhuje obci Dedinky odk0penie pozemku parc. C KN a. 118/118 za cenu urEeno znalecklm
posudkom. Pripravu zmluvy, vypracovanie znaleck6ho posudku a niSklady na katastr5lne konanie,
zabezpeEi a uhradi VSD, a.s.

.

Dovolujeme si Viis po2iadat o odpoved' k tomuto n5vrhu. Znenie kUpnej zmluvy, ako aj dallie
podmienky vysporiadania navrhujeme dohodn[t prostrednictvom e-mailovej adresy uvedenej v
z5hlavitohto listu.
OEak5vame Valu odpoved'.
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ZSknid(alinka lrSD 0850 123 312 . info@vsds sk . wwwvsds sk ' Foruchov6 liol6 1,s0: 0800 123 332
Adresa p.e ,i5o.n ri l(ontil(t Vichodoslovenski distribuan6, a.s, Mlynska 31, 042 91 Kosice, Slovenski republika
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Rej dovej 20.02.2011

Vec: Ziadost'
Ziadam Vds o prenajom pozemkov ( trvale trdrvne porasty). ktore obec Dedinky vlastni v k.t.
Dedinky. Pozemky Ziadam do pren6jmu za fdelom polnohospodiirskej vliroby ( kosenie,
pasenie). V k.ri. Dedinky mrim v preniijme pol'nohospod6rske pozemky od zn6mych
vlastnikov a tieZ pozemky vo vlastnictve a v spriive Slovensk6ho pozemkov6ho fondu a tieto
VaSe pozemky str vklinen6 pomedzi moje prenajat6. Pre racionrilne obhospodarovanie
pozemkov v k.u. Dedinky, V6s Ziadam o pren6jom aj tich, ktord vlastni obec Dedinky.
Primerand n6jomnd reSpektujem a takisto budem za predmetnd pozemky platit' dai
z nehnutel'nosti.

Jednii sa o n6sl. pozemky
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(-l).__S pozdravom

Ing. Miroslav Mih6k

Príloha č. 4

Záverečný účet Obce
DEDINKY
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016

Predkladá: Milan Červenka, starosta
V Dedinkách, dňa 26.4.2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa .........................
Záverečný účet schválený OZ dňa 26.4.2017 uznesením č. ..................

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
OBSAH :
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11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 4315/12/2015.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 9.9.2016 uznesením č. 62-09/09/2016
druhá zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesením č. 67-13/12/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
104 555

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
104 555

100 555
0
4 000
99 665

100 555
0
4 000
99 665

93 665
4 000
2 000
4 890

93 665
4 000
2 000
4 890
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
104 555

Skutočnosť k 31.12.2016
110 891,30

% plnenia
106,0

Z rozpočtovaných celkových príjmov 104555,- € bol k 31.12.2016 skutočný príjem v sume
110891,30 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
100 555

Skutočnosť k 31.12.2016
107 891,30

% plnenia
107,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 100 555,- EUR bol k 31.12.2016 skutočný príjem v sume
107 891,30 EUR, čo predstavuje 107,3 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
77 300

Skutočnosť k 31.12.2016
79 805,44

% plnenia
103,2

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 54 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 57 360,78 EUR, čo predstavuje
plnenie 106,2 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 767,66 EUR, čo je
97,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 866,51 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 7 901,15 EUR. Čiastočne boli uhradené nedoplatky z minulých rokov vo výške 236,11
EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 800,46 EUR.
Daň za psa 308,- €
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 289,50 €
Daň z ubytovania 5 314,50 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 765,- €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
980

Skutočnosť k 31.12.2016
2 134,42

% plnenia
217,8

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 980,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 134,42 EUR, čo je
217,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 162,86
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 971,56 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 559,80 EUR, čo je
139,95 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
3 400

Skutočnosť k 31.12.2016
4 743,25

% plnenia
139,5

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 400,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 743,25 EUR, čo predstavuje 139,5 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za káblovku, elektrickú energiu, dom
smútku, žetóny na komunálny odpad, rybárske lístky.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 13 090,- EUR bol skutočný príjem vo výške 17 468,20
EUR, čo predstavuje 133,4 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ŠR
ESF
ESF-spolufincovanie so ŠR

Suma v EUR
Účel
1 436,96 REGOB, Voľby
10 826,71 Mzdy ÚPSVR
1 826,71 Mzdy ÚPSVR

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
3 000

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
3 000,- EUR za predaj motorového vozidla V3S.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
4 000

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

Z rozpočtovaných finančných príjmov 4 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,- EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
99 665

Skutočnosť k 31.12.2016
96 315,22

% čerpania
96,6

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 99 665,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 90 315,22 EUR, čo predstavuje 96,6 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
93 665

Skutočnosť k 31.12.2016
90 739,22

% čerpania
96,9

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 93 665,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 90 739,22 EUR, čo predstavuje 96,9 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 32 765,85,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 31 285,18
EUR, čo je 95,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a kontrolórky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10 491,52,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 14 674,47
EUR, čo je 139,9 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 49 587,63,- EUR bolo k 31.12.2016 skutočne čerpané 44 140,39 EUR, čo je
89, % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby, audit, poplatky do strediska CP, cestná
daň, poistné majetku.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 600,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 575,44 EUR, čo
predstavuje 99,86 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Z rozpočtovaných 220,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 155,14 EUR, čo
predstavuje 70,5 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
4 000

Skutočnosť k 31.12.2016
3 576

% čerpania
89,4

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 3 576,- EUR, čo predstavuje 89,4 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
-

projektová dokumentácia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
Kultúrneho domu Dedinky vo výške 2 388,- EUR,
projektová dokumentácia kamerového systému vo výške 1 188,- EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
2 000

Skutočnosť k 31.12.2016
2 000

% čerpania
100,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 2 000,- EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016
107 891,30
107 891,30
90 739,22
90 739,22
17 152,08
3 000
3 000
3 576
3 576
- 576
16 576,08

0
2 000
- 2 000
110 891,30
96 315,22
14 576,08
14 576,08
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Prebytok rozpočtu v sume 14 576,08 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bude použitý v zmysle platnej legislatívy a rozhodnutia obecného
zastupiteľstva

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0
0
0
0
0

0
0
0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Stav k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,50 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
Stav k 31.12.2016

Suma v EUR
405,10
559,38
0
0
193,0
210,0

561,48
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
krátkodobé
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015
746 930,34
736 413,03

Skutočnosť
k 31.12.2016
746 282,20
723 438,95

0
630 089,30
106 323,73
10 246,95

0
674 843,05
48 595,90
22 090,24

výpomoci

0
3 518,26
5 998,69
0

0
1 205,09
20 885,15
0

výpomoci

0

0

270,36

753,01

Skutočnosť
k 31.12.2015
746 930,34

Skutočnosť
K 31.12.2016
746 282,20

0
0
293 643,49
13 981,70

319 746,36
7 595,33

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0
0
405,10
5 846,60
7 730
439 305,15

1 000
771,56
823,77
5 000
418 940,51
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

5 000
448,61
375,16

EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Príspevkové organizácie obec zriadené nemá.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Eurobus, a.s.
Dotácia v rámci VS spoločný stavebný úrad

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

708,01
575,44

708,01
575,44

0,0
0,0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

1

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

nemáme

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

nemáme
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

nemáme

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

nemáme

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia
nemáme

1

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ŠR

ESF
c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

REGOB, Register adries

101,07

101,07

0

Voľby

1 335,89

1 335,89

0

Mzdy a materiál prac. ÚPSVR

13 626,73

13 626,73

0

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

nemáme

nemáme

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

nemáme

nemáme

Vypracovala: Bernardína Turzáková

1

V Dedinkách, dňa 26.4.2017

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Podla rozdelovnika
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Naie eislo
4690/2077 -6.L

Vybavuje/kontakt
Mgr. Zubkov6/
02 5956 2322

Bratislava
77.O4.2011

Vec

Pozviinka na prerokol'anie zaradenie lokality SKUEV2II2 Slovenskli
zoznamu rlzemi eur5pskeho vjznamu

raj do

ndrodndho

Pozyvame Viis na prerokovanie zaradenia navrhovandho rizemia eur6pskeho vjznamu
SKUEV21t2 Slovenskf raj do niirodndho zoznamu fizemi eur6pskeho vyznamu s vlastnikmi,
sprfvcami, niijomcami pozemkov dotknutl,ch zamjil'anou ochranou v srilade s $ 27 ods. 3
ziikona d. 54312002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor5ich predpisov.

Prerokovanie sa uskutodni dila 26. 04. 2017 na Obecnom frade v Stratenej Informain6 centrum DobSinsk6 I'adov5 jaskyia (6. 46), so za6iatkom o 10,fi) hod podl'a
tohto programu:
I.
zdkladnd fidaje o navrhovanom [zemi eur6pskeho vyznamu
2. oddvodnenie zaradenia SKUEV2I l2 Slovenskf raj do niirodndho zoznamu
3. obmedzenia vyplfrajfce zo zaradenia navrhovandho rizemia eur6pskeho r'llznamu do
niirodndho zoznamu
1. sp6sob ndhrady za obmedzenie beZndho obhospodarovania
5. informzicia o moZnosti zapojenia vlastniliov, spriivcov, niljomcov do manaZmentu
navrhovandho dzemia eur6pskeho vyznamu a finandnd nristroje na ich motivziciu
6. diskusia
7. r'ljadrenie vlastnikov, spriivcor', n6jomcov dotknutjch pozemkov k zaradeniu
navrhovandho rlzemia eur6pskeho vfznamu do niirodndho zoznamu.

l\Iapu SKUEV2I12 Slovenskj' raj a zoznam parciel podlh registra ,,C" a registra
katastra
nehnutel'nosti (stav k 1.01.2017) navrhovandho rizemia zasielame Dre obec
,,E"
v prikrhilch pozviinky Pre ostatnd dotknutd subiektv (vlas tnici. spriivcovia. niliomcovia
pozemkov pozfvani forrnou vereinei vvhli4skvt sri tieto podkladv k dispozicii na dradnei tabuli
obce a na (radnei tabuli Ministerstva Zivotndho Drostred ia S lovcnske i reouhlik r
http ://wu'u'. minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/

Minbt rnvo lihtlaho prorr.dra

t

l.:

I | fla,i..d.ludo,ft. Siid !5/! I tU !5 Br.rr..n | 9o6!la (pu$r.
ilill r 5956 2322 l .-n ll: l.t .tn.abrM@.Nio.t@ tl I ww.hldpjk

BliZ5ie informdcie o prerokovani Viirn m6Ze poskyndf St6tna ochrana prirody
Slovenskej republiky - Spr6va N6rodn6ho parku Slovenskf raj (tomas.drazil @ sopsr.sk.
marek.leskorjansky@ sopsr.sk, milan.barlog@ sopsr.sk).
S pozdravon.r

aro#i$-ii[Bii?r*sn
nam. Ludovita

el2

R

ut

1

VA

uZ.

Mgr. R AS slav Rl'banid
generiln riaditel'sekcie

Prilohy (pre obec priloTend, plc ostatni subiekty dostupnd na frradnei tabuli)
mapa navrhovan6ho fzemia eur6pskeho vjznamu SKUEV2I l2 Slovenskj raj
zoznam parciel SKUEV2I l2 Slovensky raj podla registra ,,C" katastra nehnutelnostf
(k 1.01.2017) a registra,,C" katastra nehnuteLnost( (k 1.01.2017)
Rozdel'ovnili:
l.
Obecny [rad,049 73 Dedinky 79 (po5tou aj elektronicky - ocu.dedinky@grnail.com)
2. Mestskj 6rad, SNP 554,019 25 Dob5inri (po5tou aj elektronicky - dobsina@dobsina.sk)
3. Obecnj frad, Sl6dkovidova 398/14, 059 16 Hranovnica (poitou aj elektronicky obechranovnica@ lj.sk)
4. Obecny [rad.049 7l Straten6 46 (po5tou aj elektronicky - stratena @ stratena.net)
5. Okresnj frad v s(dle kraja Koiice, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie,
Komensk6ho 52,O41 26 KoSice (len elektronicky - darina.barabasova@ minv.sk)
6. Stiitna ochrana prirody Slovcnskej rcpubliky, Tajovskdho 281E., 974 0l Bansk:i
Bystrica (len elektronicky - sekretariat @ sopsr.sk)
7. SOp Sn - Sprdva Niirodndho parku Slovenskj raj Stef:inikovo n6mestie d.9
052 0l Spi5skd N. Ves (len elektronicky - tomas.drazil @ sopsr.sk,
mtuek. [eskorjansky@ sopsr.sk, milan.barlog @ sopsr.sk)
Na vedomie (aj s prilohami):
L
Z.druienie miest a obci Slovenska (len elektronicky: popikova@zmos.sk)
2.
Slovenskf vodohospoddrsky podnik, 5. p., Radnidnd niimestie d. 8, 969 55 Banskd
Stiavnica (len elektronicky: gr@svp.sk)
3.
Lesy Slovenskej republiky, Stdtny podnik, Niimestie SNP 8, 975 66 Banskd Bystrica
(len elektronicky - lesysr@lesy.sk: luboslav.mika @ lesy.sk)

MhrstGtrc l,@t

aho

gror!.d|. 5R I liaftd. tudovn 3tl,6 !5/t I lU 15 8..t!le I Sl,o6qra rcplblr.
r.l : ra2r 2 5955 2!22 | .flfl: lrt rldrublov.@.friD.tdrt I ** mi p.tr

E

MINISTERSTVO

2rvorNEuo

PRoSTREDTA

SLovENSKEI REPUBLIKY
Sekcia ochrany prirody, biodiverzity a krajiny

Obecn,i irad
Dedinky 79
049 73 Dedinky

V55 list iislo/zo dria

Na5e

iislo

4690/2077

-6

Vybavuje/kontakt
Mgr. ZubkovS/

.7

Bratislava
77.O4.2017

02 5956 2203

Vec
Ozndmenie ziimeru zaradenia navrhovandho rizemia eur6pskeho vfznamu SKUEV2I
n:irodn6ho zoznamu fzemi eur6pskeho vyznamu a Ziadost'o spoluor6cu

l2 Slovensk! raj do

Dovoltrjeme si Vds informovat'o zimere zaradit lokalitu nach6dzajricu sa v katastriilnom rizemi
Dedinky do n6rodndho zoznamr. dzemi eur6pskeho vfznamu (IjEV). Ide o navrhovan6 UEV
SKUEV2112 Slovenskf raj. Po schv6leni n6rodndho zoznamu vlSdou Slovenskej republiky a Eur6pskou
komisiou sa uvedend fzemie stane sfdast'ou eur6pskej sristavy chrilnenlch fzemi Natura 2000. Slovensk6
republika tym prispeje k ochrane prirodndho dedidstva Eur6py, menovite biotopov eur6pskeho vfznamu
kvetnatd vysokohorsk6 a horskd psicovd porasty na silik6tovom substr6te (*6230), n(Zinn6 a podhorsk6
kosnd lIky (65 l0) a druhu Zivod(cha eur6pskeho vliznamu jasoi dervenookj (Parnassius apollo).

Rokovanie podlh $ 27 ods. 3 ziikona C.543/2OO2 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskor5ich predpisov bude z poverenia Ministerstva Zivotndho prostredia Slovenskej republiky viest'
prisluSnj okesn! tirad v sidle kaja
Okresnf Ko5ice, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie.
Rokovanie sa uskutoeni dna 26. 04.2017 o 10,(10 hod na Obecnom trade Strateni
Informain6
jaskyr
centrum Dob5inskd lhdovd
a. Rokovania by sa mali prednostne zfdastnit' vlastnici, sprdvcovia a
ni4jomcovia dotknutych pozemkov, fdast' oslatnych zainteresovanfch subjektov viak nie je vyhiden6.

-

-

Tfmto listom si Vr{s tieZ dovol\.rjeme poiiadat' o zverejnenie pozv6nky na prerokovanie
liEV spolu s prilohami, ktorfmi s( mapa lokality a zoznam

zaradenia lokality do n6rodn6ho zoznamu

parciel registra ,,C" a registra,,E" katastra nehnutel'nosti na riradnej tabuli Vaiej obce (do 12. 04.
2017) po dobu minimilne 15 dni, ako aj o informovanie verejnosti prostrednictvom miestneho
rozhlasu alebo infm sp6sobom miestne obvyklfm. SLldasne si V6s dovol'ujeme poiiadat'o zaslanie
potvrdenia o zverejneni pozv6nky na riradnej tabuli obce. Potvrdenie zaSlite, prosim, najneskdr do 3 dni
od zvesenia ozniimenia na okresnyl frad v sidle kaja - Okesnf rirad KoSice
(darina.barabasova@ minv.sk, 055/600 I 384 alebo 09 I 4 320 122).

,, ta,tlffil!!:i{[?*t"

Dakujeme za spolupriicu. S pozdravom

Mgr. REtristav g&{ai8 B A i lS LAVA
gener6lhy riaditel' sekcie - r i'

Priloha: potvrdenie o ozn6meni prerokovania verejnou vyhl65kou

Minln.Gr@ liwtnaho pronredh 5R I Nam..tr. (ldovlra Stnn 35/r I
t.1., +a21 2 5956

2203

8u

,5 B.aic.v. I srov.n.ra r.pubrirt
@.Nib.B@.ik ww.minzp.sk

e-mail, k.tari^a.zubkov.

Priloha k listu MZP SR 6.
-6.1 zo dia 11.04.2017

469012017

Potvrdenie o ozndmeni prerokovania zaradenia navrhovan6ho
rizemia eur6pskeho vyznamu do ndrodn6ho zoznamu rirzemi
eur6pskeho vfznamu verejnou vyhld5kou

Obec Dedinky

potvrdzuje, Ze na tiradnej tabuli obce bola po dobu l5 dn( vyvesenr{ pozvi{nka Ministerstva
Zivotn6ho prostredia Slovenskej republiky na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2112
Slovenskf raj do ndrodn6ho zoznamu 6zemi eur6pskeho vfznamu podla g 27 ods. 3 ziikona
i.. 54312002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor5fch predpisov s vlastnikmi,
spri4vcami a ni{jomcami pozemkov dotknutych zamylSl'anou ochranou spolu s mapou
navrhovan6ho fizemia eur6pskeho vfznamu a zoznamom parciel registra ,,C" a registra ,,E"
katastra nehnutel'nosti navrhovandho fzemia eur6pskeho vy'znamu.

Pozviinka spolu s prilohami

bola na fradnej tabuli obce

vyvesend dia

Pozvdnka spolu s prilohami bola z riradnej tabule obce zvesen6 dia...

pediatka a podpis starostu

diia

Pozn6mka: Toto potvrdenie po uplynuti lehoty 15 dni Ziadame zaslat'na adresu Okesnj rirad v sfdle
Koiiciach. odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie, Komenskdho 52,041 26 Ko5icc
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Priloha k listu
46901201'l -6.1 zo

dia

i.

11.0,1.2017

Zoznarn parciel SKUEV2I12 Slovenskf raj podl'a registra ,,C" katastra nehnutel'nosti (k
| .01 .2017) v jednotlivjch katastr6lnych rizemiach (k. ri.)

k ti. Dedinky
55, 56, 57, 58/1, 5812, 60/1, 60t2, 61, 62, 64, 651r, 65t2, 65t3, 65t4, 68t1,
6812, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8t/1, 81t2, 82t1, 82t2, 8213,
84n, 84t2, 84/3, 85/2, 8513, 8514, 8515, 8s16, 8517, 8518, 85/9, 85/10, 85/1 1,
85/t2, 85/13, 85n4, 85/15, 85/t6, 85/17, 85/18, 85/19, 85120, 85t21, 85/22,
8s/23, 8st24, 8st2s, 8s/26, 8st27, 8st28, 86 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91t1, 9y2,
921t, 9212, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1,
t0712, 109, 110, 111, tt2, ll3, r14/t, 115/1, tt5l2, t15t5, 115t6, 133t3,
14011, 140/2, t40t3, t41t4, 14115, t4U6, 14117, 170, 171, 173, 2s8t7, 2s8t24,
277, 280, 28r, 282, 284, 292, 34511
k. r[. Doblinri
459911, 459912, 460011, 4600/2, 460013, 460014, 460015, 460016,

460t/t, 460|2,

4603/1, 4603t2, 4603t3, 4604 460st1, 460st2, 4606t1, 46t8 4628t1, 462812,
463711, 463712, 463811, 463812, 4639/1. 4639t2, 463913, 463914, 463915, 4639t6.
4639/7, 4639/8, 4639/9, 4639/10, 4641 4642 4649/1, 4649t2, 465012, 4653t1,
4653t2, 465313, 4653t5, 4653t6, 4653/7, 4653t8, 4653/9, 4653/10, 4653t11,
4653fi2, 4653113, 7547/1,
k, ri. Hranovnica
56891r,568912, s690

k

ri. Stratend

2076/t, 2076t2, 2076/3, 2076/4, 2079/2, 2079t3, 2079t4, 2079ts, 2079/6, 207917,
2079t8, 2079/9, 2079n0, 2079^1, 2079^2, 2079t13, 2079/14, 207945, 2079t16,
2079117, 2079118, 2079119, 2079t20, 2079/21, 2079/22, 2079t23, 2079t24, 2079t25,
2079126, 2079127, 2079t28, 2079t29, 2079t30, 2079t31, 2079t32, 2079t33, 2079t3s,
4578 4583t1, 4s83/2, 4585il, 4s85/2, 4s88/1, 4s88t2, 4s88t3, 4589t1, 4589t2,
4s90n, 4s90t2, 4s9U1, 4s91t2, 4s92/1, 4s92/2, 4s92t3, 4s92t4, 4s92ts, 4592t6,
4592/7, 459218, 459311, 4593/2, 459313, 459314, 459315, 459316, 459411, 459412,

459413, 4595 459611, 459612, 459613, 459614, 459615, 4596/6, 4602, 460611,
4607/1, 4607t2, 4607t3, 460'1/4, 4609, 4610, 461U1, 4611t2, 4612, 4613n,
4613t2, 4613/3, 4613t4, 46t4t1, 46t4t2, 4615il, 4615t2, 46t5/3, 4615/4, 4615/5,
4615t6, 4616, 46t9tr, 4619t2, 4619/3, 4620/1, 4620/2, 462013, 4621, 4622,
4623t1, 462312, 4624n, 4624/2, 4624/3, 4626, 4640

Priloha k listu t.
469012017-6.1 zo dfia 11.04.2017

Zoznam parciel SKUEV2I 12 Slovenskf raj podl'a registra ,,E" katastra nehnutel'nosti (k
1.01.2017) v jednotlir".ich katastr6lnych rizemiach (k. ri.)

k. ri, Dedinky

t-72, 1-73, l-74, t-77,1-78, 1-79, 1-81, 182t3,1-8413,1-85n,1-87il, 1-87t2,t-91t1, t-91t2, 1-92lt,t-92t2,t-94. 1-98, l-99, 1-100,
1-103, l-104, 1-t06, 1-107/2, 1-109, 1-110, 1-112, 1-113, 1-114t1,1-ll5/1,1-115t2, 1-115/5,
1-5811, 1-6011, t-6012, 1-64, 1-68, 1-70, 1-71,

1-t1st6, 1-13313,3-4s97,3-4s98,3-5516,3-5517/1,3-552711,3-5s28,3-5529,3-5s30t2,35531t2,3-5532/2,3-5533,3-5534,3-5535,3-5536,3-553'1/1,3-553712,3-5537/4,3-7547/1
k. ri. Dob5ini
459911,4599/2,460011,4600/2,4600/3,460014,460015,46011t,460112,4603,4604,4605,
460611, 4606/2, 46t8, 4627, 4629, 4630, 4631, 4633, 4634t1, 4634t2, 4635, 4637il, 4637/2,
463811, 4638/2, 46391t, 4639/4, 463916, 4639t7, 463918, 4648, 4649, 465011, 465012, 4651,
4652,754711

k

ti. Stratend

2079/23,2079125,2079126,2079/30,2079/31,2079132,2079133,2079/35,2079/126,2081,
2083,2084,2086, 1-4578, 1-4583, i-4585, l-4588/1, 1-4589, l-4590, 1-4591, 1-4s92/1, l459212, l-4592/3, 1-459214, t-4593, 1-4594, t-4s9s, 1-459611, 1-459612, l-459614, l-459615,
1-4602, 1-4606t1, t-4607fi, t-4607/2, 1-4607t3, 1-4610, t-4611/1, t-4611/2, t-4612, t46t3t1, 1-4613t3, t-461314, t-4614n, 1-4614t2, t-461511, t-4615/2, r-46t5/3, 1-46t912, t4619t3, 1-4620t1, 1-4620t2, t-4620t3, 1-462t, t-4623, 1-4624/1, t-462412, t-462413, 1-4640

