O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 21.06.2017

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

2.
3.
4.
5.

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Voľba Hlavného kontrolóra obce
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 15. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania.
Poslanci program zasadania 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. Voľba Hlavného kontrolóra obce
Na dnešnom zasadaní bola vykonaná voľba Hlavného kontrolóra obce Dedinky na ďalšie
funkčné obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2023.
Do súťaže o miesto Hlavného kontrolóra obce sa prihlásila 1 kandidátka - Ing. Erika
Pamulová, ktorá splnila všetky náležitosti a požiadavky na túto funkciu.
Po verejnom hlasovaní v ktorom získala 5 hlasov z možných 5 bola zvolená do funkcie
Hlavnej kontrolórky obce Dedinky na ďalšie 6 ročné funkčné obdobie.
Priebeh voľby je doložený v „Zápisnici z vykonania voľby Hlavného kontrolóra obce
Dedinky dňa 21.06.2017“, ktorá je prílohou č. 2 tejto zápisnice.
4. Diskusia
4.1. Starosta obce na žiadosť niektorých obyvateľov Dobšinskej Maše informoval
poslancov o požiadavke zrušenia celonočného svietenia verejného osvetlenia na
Dobšinskej Maši. Poslanci za Dobšinskú Mašu navrhli vykonať prieskum
u obyvateľov. Z tohto dôvodu Obecný úrad vypracuje zoznam obyvateľov, ktorí budú
môcť k predmetnej záležitosti zaujať stanovisko.
4.2. Dňa 31.05.2017 Pôdohospodárska Platobná Agentúra vyhlásila výzvu 7.4 v ktorej
okrem iného je možnosť nákupu prídavných zariadení na komunálnu techniku na
čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov.
Starosta obce predostrel poslancom návrh na zakúpenie malotraktora na komunálne
účely ako sú obecné práce, letná a zimná údržba obce. Na malotraktor by bolo
výhodné zobrať úver z PRIMA Banky, kde má obec otvorený účet do výšky 32 000 €,
so splatnosťou do roku 2022. Starosta predložil poslancom obrazovú prílohu č.3
s ukážkou možných prídavných zariadení k malotraktoru.
4.3. Začiatkom júna bolo pracovníkmi Okresnej správy ciest osadené dopravné zrkadlo na
križovatke ciest na Dobšinskú Mašu.
Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 15. zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 21.06.2017
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