O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 19. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 21.06.2018

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

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Správa o plnení uznesení.
3. Prerokovanie návrhu Zmluvy o prenájme nebytových priestorov časti budovy Obecného
úradu pre Mgr. Martu Tökölyovú.
4. Prerokovanie návrhu Zmluvy o prenájme nebytových priestorov časti budovy Dolnej
stanice lanovej dráhy pre Eriku Góčovú.
5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Dedinky za rok 2017.
6. Prerokovanie návrhu VZN o organizácii miestneho referenda.
7. Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dedinky na roky 2018 2022.
8. Oboznámenie so stavom rekonštrukcie a finančnou situáciou Lanovej dráhy Dedinky –
Geravy.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 19. zasadania OZ.
Navrhol zaradiť do programu rokovania schválenie Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Dedinky na roky 2018 – 2022 ako bod č. 7.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania vrátane doplnenia
ďalšieho bodu č. 7.
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Poslanci program zasadania vrátane bodu č. 7 schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Dušana Sökeho 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.
Poslanci tento návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

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 návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov časti budovy
Obecného úradu pre Mgr. Martu Tökölyovú. (Príloha č. 2)
Dňa 29.01.2018 bola doručená na Obecný úrad Dedinky žiadosť pani Mgr. Marty
Tökölyovej o prenájom budovy Obecného úradu – priestorov bývalej materskej školy na
zriadenie detského interiérového ihriska.
Dňa 05.03.2018 bol na úradnej tabuli vyvesený Zámer obce Dedinky prenajať nebytové
priestory v budove Obecného úradu. Nakoľko nikto voči tomuto nemal výhrady ani
pripomienky, po vzájomnej dohode bola pripravená zmluva, ktorú poslanci dostali ako
prílohu v pozvánke na zasadanie. Na požiadanie pani Mgr. Marty Tökölyovej bude zmluva
uzatvorená od 01.01.2019.
Poslanci OZ schválili
v predloženom znení .
Hlasovanie
Prítomní : 4

uzatvorenie

zmluvy

Za : 4

Proti : 0

o prenájme

nebytových

priestorov

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov časti budovy dolnej
stanice lanovej dráhy pre Eriku Góčovú. (Príloha č. 3)
Dňa 21.02.2018 bola doručená žiadosť pani Eriky Góčovej o poskytnutie nebytových
priestorov v budove Dolnej stanice lanovej dráhy v priestoroch bývalého bufetu do
nájmu.
Dňa 05.03.2018 bol na úradnej tabuli vyvesený Zámer obce Dedinky prenajať nebytové
priestory v budove Dolnej stanice lanovej dráhy. Nakoľko nikto voči tomuto nemal
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výhrady ani pripomienky, po vzájomnej dohode bola pripravená zmluva, ktorú poslanci
dostali ako prílohu v pozvánke na zasadanie.
Poslanci OZ schválili uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov v časti Dolnej
stanice lanovej dráhy v predloženom znení .
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2017. (Príloha č. 4)
Starosta obce oboznámil poslancov so Záverečným účtom obce Dedinky za rok 2017.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Erika Pamulová písomne odovzdala starostovi obce svoje
stanovisko k záverečnému účtu, nakoľko sa z osobných dôvodov nemohla zúčastniť
zasadania OZ. Obec hospodárila v roku 2017 s prebytkom vo výške 5 951,93 EUR, ktorý
bude použitý na tvorbu rezervného fondu. Jej záver je, že odporúča OZ aby prijalo
uznesenie s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci OZ Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2017 schválili bez výhrad.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie návrhu VZN o organizácii miestneho referenda. (Príloha č. 5)
Referendum je v Slovenskej republike jedným z nástrojov priamej demokracie. Je
nástrojom, prostredníctvom ktorého i na úrovni obce jej obyvatelia priamo rozhodujú
o dôležitých otázkach, týkajúcich sa celého spoločenstva obce. Je nástrojom,
prostredníctvom ktorého obyvatelia obce priamo vykonávajú samosprávu obce. Návrh
VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 04.06.2018. Poslanci OZ ho taktiež dostali
v elektronickej podobe
Poslanci OZ VZN o organizácii miestneho referenda schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dedinky na roky
2018 - 2022. (Príloha č. 6)
Obec je zo zákona povinná vypracovať komunitný plán sociálnych služieb (§ 83 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Komunitný plán
sociálnych služieb má, po predchádzajúcej analýze súčasného stavu, určiť ciele a priority
rozvoja obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zároveň má slúžiť na vhodné
prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v obci, ktoré
zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. Z týchto dôvodov Obec Dedinky pristúpila
k vypracovaniu Komunitného plánu sociálneho rozvoja obce Dedinky na roky 2018-2022
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Poslanci OZ Komunitný plán sociálnych služieb obce Dedinky na roky 2018 – 2022
schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Oboznámenie so stavom rekonštrukcie a finančnou situáciou Lanovej dráhy Dedinky –
Geravy.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave prác spojených s rekonštrukciou lanovej
dráhy.
V súčasnosti sú vykonávané geodetické práce – zameranie pozemkov pod lanovkou
a vyhotovenie geometrického plánu ako podkladu pre nájom pozemkov.
Z VÚC KSK je k dispozícii na rekonštrukciu 400 000 €, z Úradu vlády SR – ako regionálny
príspevok vo výške 200 000 €. V blízkej dobe bude vypísané verejné obstarávanie na
projektovú dokumentáciu a následne verejné obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie.
Následne starosta požiadal OZ o súhlas – oprávnenie na všetky činnosti a úkony spojené
s verejným obstarávaním a samotnou rekonštrukciou lanovky.
Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie a uznesením schválili oprávnenie pre
starostu obce na všetky činnosti a úkony spojené s verejným obstarávaním a samotnou
rekonštrukciou lanovky.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Diskusia
9.1. Starosta informoval prítomných poslancov OZ o návšteve zástupcu firmy CBS, ktorá
vyrába a predáva maľované mapy slovenských regiónov. V najnižšej ponuke TYP C
v hodnote 300 € bez DPH je 90 skladaných máp, 2 interiérové nástenné mapy,
a malé grafické objekty a textové popisy. V prípade objednania tohto typu máp
ponúkajú vyhotovenie 2 veľkých exteriérových máp 100x150 cm v cene 99 € za kus
bez DPH.
Poslanci prejavili záujem iba o 2 veľké exteriérové mapy, pokiaľ budú v cene 99 € za
kus a požiadali starostu, aby preveril túto možnosť.
9.2. V tomto bode starosta informoval o statike budovy – hlavne strechy na MKS
Dobšinská Maša. Podľa statického posudku vypracovaného na objednávku firmou
TYFON s.r.o. Správa poukazuje na neodborný zásah do konštrukcie a montáže
strechy, ktorá bola urobená bez projektovej dokumentácie. Týmto boli spôsobené
statické poruchy – trhliny na okolitých konštrukciách. Pravdepodobný zámer vytvoriť
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obytné podkrovie sa týmto stal nereálnym. Podľa približných výpočtov statika má
krytina hmotnosť cca 17 ton, čo spôsobuje uvádzané problémy.
Statický posudok obsahuje aj návrh na riešenie tejto situácie.
Po predbežnej konzultácii s jedným z možných dodávateľov – realizátorov opravy
suma vychádza približne na 15 000 € s DPH.
Tohto roku opravu strechy z finančných dôvodov nebude možné uskutočniť, takže
budeme žiadať na budúci rok 2019 o dotáciu z MF SR na tento účel.
9.3. Prítomný Milan Ogurčák dal do diskusie dva dotazy:
 Či bude pokosené futbalové ihrisko.
Futbalové ihrisko bolo nedávno pokosené Róbertom Tökölym a v rámci dohody so
starostom ho pokosí ešte raz. Pokiaľ sa tak nestane, starosta pokosenie zabezpečí.
 Zrušenie prístupu na Gačovskú skalu iba s horským sprievodcom.
Starosta sa na túto tému už v minulosti rozprával s riaditeľom správy ŠOP NP
Slovenský raj Ing. Tomášom Dražilom. Ten nesúhlasil so zrušením sprievodcovstva,
ale súhlasil s diskusiou na tému aby tieto činnosti vedeli zastrešiť členovia
turistického oddielu pri miestnej organizácii TJ Lokomotíva CHZ Dedinky. Od vedenia
Turistického oddielu zatiaľ nie je odozva.
10. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 19. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 21.06.2018
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