O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 30.08.2017

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadania .
a) Schválenie programu zasadania.
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Správa o plnení uznesení.
3. Prerokovanie 1. návrhu zmien rozpočtu na rok 2017.
4. Prerokovanie návrhu na zriadenie združenia obcí Betliar – Stratená.
5. Prerokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena – práva prechodu k parcele 213/2 vo
vlastníctve obce Dedinky v prospech Štefánie Nohavičkovej.
6. Prerokovanie zakúpenia malotraktora na verejnoprospešné účely a práce.
7. Prerokovanie vypísania verejného obstarávania na výber dodávateľa služby pre zber TKO.
8. Diskusia.
9. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 16. zasadania OZ. Navrhol zaradiť
do programu verejné obstarávanie na výber dodávateľa služby pre zber TKO.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania.
Poslanci program zasadania schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Jána Poradu a Milana Sarnovského.

c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Poradu a Milana Sarnovského.
Za zapisovateľku určil Mgr. Milenu Kollárikovú.
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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. Poslanci
zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č.1.
3. Prerokovanie 1. návrhu zmien rozpočtu na rok 2017.
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmeny v rozpočte obce k 31.0.2017 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 : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu na zriadenie združenia obcí Betliar – Stratená
Starosta oboznámil prítomných so zámerom, ktorý vzišiel zo sedení Spoločného
obecného úradu obcí nášho regiónu. Týka sa možností čerpania dotácií z Eurofondov
a Slovenskej republiky, ktoré presahujú rámec financovania našich obcí.
Na tento účel je potrebné založiť združenie obcí, ktoré bude mať právnu subjektivitu
a budú členmi iba obce (nie podnikateľské subjekty). Niektoré výzvy presahujú možnosti
jednotlivých obcí, ale je možné ich realizovať práve cez združenie. Typickým príkladom je
výzva na zabezpečenie kompostérov, kde spodný limit je 80 000 €, čo je pre malú obec
nesplniteľné kritérium.
Združenie bude financované z členských príspevkov obcí a to 0,1 € na obyvateľa, čo
v našom prípade bude približne 26 € ročne. Čerpanie prostriedkov bude podľa
požiadaviek jednotlivých obcí na ktorých sa dohodli. V prípade príspevku – dotácie na
cele združenie bude kľúčom na delenie prostriedkov počet obyvateľov.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena – práva prechodu-6 k parcele
213/2 a vo vlastníctve obce Dedinky v prospech Štefánie Nohavičkovej.
Štefánia Nohavičková podala dňa 18.08.2017 na Obecný úrad Dedinky žiadosť o zriadenie
vecného bremena k parcele C KN – 213/2 z dôvodu, že sa stala vlastníčkou nehnuteľnosti
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súp. č. 1029, ktorú nadobudla kúpnou zmluvou V 1389/2017 - 42/2017 s majiteľmi
Milanom Liptákom a Máriou Liptákovou. Cez uvedenú parcelu je jediný prístup k
nehnuteľností. Z dôvodu zabezpečenia prístupu k tejto nehnuteľnosti požiadala obec
Dedinky o zriadenie vecného bremena – práva prechodu k parcelám 213/2. Za zriadenie
vecného bremena navrhujem jednorazový poplatok 100 € a úhradu poplatku za vklad do
katastra.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie zakúpenia malotraktora na verejnoprospešné účely a práce.
Starosta oboznámil poslancov s vyhlásením výzvy 22/PRV/2017 - podopatrenie 7.4
aktivita č.6 zo dňa 31.05.2017 ktorá bola vyhlásená Pôdohospodárskou Platobnou
Agentúrou. Táto aktivita č.6 umožňuje zabezpečenie prídavných zariadení na komunálnu
techniku na čistenie, údržbu zelene, zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií
a chodníkov a v prípade mimoriadnych situácií aj na likvidáciu následkov a škôd.
Starosta obce predložil poslancom návrh na zakúpenie malotraktora a základného
príslušenstva – hydraulického snehového pluhu a posypovacieho zariadenia, ktoré bude
slúžiť na komunálne účely ako sú obecné práce, letná a zimná údržba obce.
Na malotraktor je výhodné čerpať prostriedky z kontokorentného úveru 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.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie vypísania verejného obstarávania na výber dodávateľa služby pre zber
TKO.
Starosta oboznámil poslancov s termínom ukončenia zmluvy s firmou BRANTNER GEMER
s.r.o na zber TKO k 31.12.2017. Z tohto dôvodu navrhol vykonať verejné obstarávanie cez
EKS a následne podpis zmluvy s víťazným uchádzačom na obdobie 2 roky so sumou
11 000 € , t.j. 5 500 € za rok
Poslanci OZ návrh na VO cez EKS a následne podpis zmluvy s víťazným uchádzačom schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

8. Diskusia.
9. Záver.
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Zdržal sa : 0

V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 16. zasadanie OZ ukončil.
Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 30.08.2017
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