O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 17. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 12.12.2017

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Prerokovanie 2. návrhu na zmenu rozpočtu k 31.12.2017.
Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018.
Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2018.
Návrh na vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce v rozsahu určenom Obecným
zastupiteľstvom.
Prerokovanie vyradenia miestnej Materskej školy zo siete škôl.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 17. zasadania OZ. Navrhol zaradiť
do programu prerokovanie vyradenia miestnej materskej školy zo siete škôl.
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 navrhol za členov návrhovej komisie Dušana Sökeho a Petra Grofčíka.
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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.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Správa o plnení uznesení (Príloha č. 1)
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení OZ Dedinky. Poslanci
zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č.1.
3. Prerokovanie 2. návrhu zmien rozpočtu na rok 2017 (Príloha č. 2).
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmeny v rozpočte obce k 31.12.2017 ktorý
poslanci OZ dostali v elektronickej podobe. Jedná sa o úpravy ktoré nemajú za následok
zvyšovanie ani znižovanie rozpočtu. Ide o presun hodnôt medzi jednotlivými položkami
ako je uvedené v prílohe č. 2.
Poslanci OZ návrh na zmenu rozpočtu k 31.12.2017 jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 (Príloha č. 3)
Rokovanie OZ pokračovalo predložením návrhu finančného rozpočtu obce Dedinky na
rok 2018. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný.
Celkové plánované príjmy sú v sume 98 939 €, celkové plánované výdaje 98 939 €.
Starosta navrhol, aby sa do uznesenia doplnila klauzula, že obec v nasledujúcich rokoch
nebude uplatňovať Programový rozpočet
Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2018 schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie na
rok 2018. (Príloha č. 4)
Dňa 12.10.2017 bola doručená žiadosť Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Chatová
základňa Dedinky o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018. Na zasadaní OZ sa
zúčastnil jej predseda Vlastimil Revay. Predniesol požiadavku na pridelenie dotácie
v sume 700 € rozdelenej na 2 čiastky po 350 €. Jednu na Turistický oddiel a druhú na
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Stolnotenisový oddiel. Dohodol sa so starostom obce na stretnutí ohľadne spresnenia
podmienok pridelenia dotácie a uzavretia zmluvy.
Poslanci OZ dotáciu pre TJ Lokomotíva CHZ Dedinky v požadovanej sume schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie návrhu na vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce v rozsahu
určenom OZ.
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou na vykonávanie zmien v rozpočte obce bez
predchádzajúceho schvaľovania OZ.
Odôvodnenie:
V priebehu roka nastávajú situácie, keď je potrebné zakúpiť materiál, alebo služby
s ktorými sa v rozpočte nepočítalo, alebo nastávajú nepredvídateľné situácie, ktoré si
vyžadujú operatívne zaradenie zmien do rozpočtu obce. Starosta obce požiadal
o možnosť vykonávať zmeny bez predchádzajúceho schvaľovania OZ z dôvodu, keď sa
jedná o úpravy medzi jednotlivými položkami, ktoré neovplyvnia celkové bežné príjmy
a výdavky.
Poslanci s týmto súhlasili, avšak požadujú aby im boli informácie o zmenách
oznamované.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie vyradenia miestnej materskej školy zo siete škôl.
Mgr. Monika Dudorová poverená vedením školského úradu pri SOcÚ dala dotaz
starostovi na ďalšie fungovanie materskej školy v obci Dedinky a či by nebolo možné
a vyhovujúce nefungujúcu materskú školu vyradiť zo siete škôl.
Poslanci po diskusii o potrebnosti fungovania, alebo vyradenia materskej školy nezaujali
jednoznačné stanovisko
Poslanci OZ návrh na vyradenie materskej školy zo siete škôl neschválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 1
Dušan Söke

Proti : 3
Milena Kolláriková
Ján Porada
Milan Sarnovský
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Zdržal sa : 1
Peter Grofčík

8. Diskusia.
Ing. Saskia Kisová zadala dotaz na možnosť zapožičiavania obecnej frézy.
Starosta : Obecnú frézu je možné zapožičať a v prípade že bude použitá na
dočisťovanie obecných komunikácii budú poskytnuté aj pohonné hmoty.
Peter Grofčík poukázal na nedostatočné čistenie parkovísk pracovníkmi SSC na ktorých sa
otáčajú autobusy prepravcov.
Starosta: V prípade nahlásenia okamžite urgujeme SSC. Ich odôvodnenie prečo nie je
možné ihneď riešiť tento problém spočíva v tom, že najprv musia obslúžiť
komunikácie I. a II. Triedy. Až následne riešia komunikácie III. Triedy, pod ktoré
spadáme. Na požiadanie ale zvyčajne reagujú v rámci svojich možností promptne.
Ing. Saskia Kisová dala niekoľko ďalších dotazov.
Aká je situácia s PZ na Dobšinskej Maši ? Šíria sa informácie, že je záujem o prenájom na
účely využitia pre kurzy jógy a masáží, ale OZ že s tým nesúhlasí.
Starosta: Uvedená informácia nie je pravdivá. Už na minulom zasadaní OZ keď bolo
odsúhlasené zriadenie vecného bremena k parcele C KN - 213/2 pre Štefániu
Nohavičkovú vo voľnej diskusii prevládol názor, že ak by bol z jej strany záujem
o prenájom tohto priestoru pre uvedené kurzy, starosta a poslanci OZ nebudú maž
voči využitiu priestoru na tento účel žiadne výhrady.
Čo je nové okolo lanovky ?
Starosta: Na Úrad vlády SR bude 22.12.2017 podaná žiadosť o dotáciu z Regionálneho
príspevku v sume 200 000 €. Z prostriedkov KSK bolo vyčlenených 400 000 € na tento
účel cez KOCR Košice región turizmus. Tieto však taktiež podliehajú schvaľovaciemu
konaniu Protimonopolného úradu. Obec v rámci trhových konzultácií zadala dotaz
o vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu lanovky.
Bude na Dobšinskej Maši na budúci rok pristavený veľkoobjemový kontajner na odvoz
TKO ?
Starosta: V roku 2018 plánujeme pristavenie VOK 1x na Dedinkách a 1x na Dobšinskej
Maši. Pristavenie VOK bude vždy dopredu oznámené.
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9. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 17. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 12.12.2017
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