O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 10.08.2018

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

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

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí konaných dňa
10.11.2018.
Určenie počtu poslancov obce Dedinky na volebné obdobie 2018 – 2022.
Prerokovanie VZN o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane v obci Dedinky
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 20. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania vrátane doplnenia
ďalšieho bodu č. 7.

Poslanci program 20. zasadania Obecného zastupiteľstva 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.
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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 : 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.
Starosta navrhol zrušiť uznesenia:
 č. 12/2008 z dôvodu jeho neaktuálnosti, nakoľko prebehli nové jednania so Správou NP
Slovenský raj a bude vyhotovený nový geometrický plán a zmenené podmienky zámeny.



č. 71 - 26/04/2017 - žiadosť VSD na majetkovoprávne vyrovnanie pozemku C KN – 118/118.
Budova trafostanice je ako jeden z objektov postavená v rámci projektu Dedinky –
Kanalizácia a ČOV. Projekt zatiaľ nie je ukončený a odpredaj z tohto dôvodu nie je možný.

Poslanci OZ schválili zrušenie uznesenia č. 12/2008 a uznesenia č. 71 – 26/04/2017
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022.
Zástupkyňa starostu Mgr. Milena Kolláriková predkladá návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu obce Dedinky na nové volebné obdobie 2018 – 2022. Výkon funkcie
starostu bol navrhnutý na celý úväzok.
Poslanci OZ schválili rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celý úväzok .
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí konaných dňa
10.11.2018.
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré vyhlásil predseda
Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. (ďalej len
„rozhodnutie“) na 10. novembra 2018, je obecné zastupiteľstvo povinné najneskôr do
17. augusta 2018 určiť a zverejniť počet volebných obvodov predložila Mgr. Milena
Kolláriková nasledujúci návrh.
S ohľadom na uvedené obec Dedinky určuje 2 volebné obvody:
Volebný obvod č. 1 – Dedinky
Volebný obvod č. 2 – Dobšinská Maša
Poslanci OZ schválili počet volebných obvodov v predloženom znení.
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Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Určenie počtu poslancov obce Dedinky na volebné obdobie 2018 - 2022
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré vyhlásil predseda
Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. (ďalej len
„rozhodnutie“) na 10. novembra 2018, je obecné zastupiteľstvo povinné najneskôr do
17. augusta 2018 určiť a zverejniť počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa
v nich má zvoliť - § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„volebný zákon“) .
Mgr. Milena Kolláriková predložila nasledujúci návrh.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov
Obec Dedinky spadá do rozsahu:
od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
K dnešnému dňu 10.08.2018 má obec Dedinky 251 obyvateľov, čo znamená, že počet
poslancov môže byť 3 – 5.
Navrhuje počet poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 takto:
Volebný obvod 1 – 3 poslanci
Volebný obvod 2 – 2 poslanci.
Poslanci OZ predložený návrh na počet poslancov pre volebné obdobie 2018-2022
schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie návrhu VZN o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane v obci Dedinky (Príloha č. 2)
Dňom 1. 7. 2015 nadobudli účinnosť články I a II zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších zmien a doplnení, ktorý v § 16 ustanovuje obciam povinnosť
všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane. Starosta navrhuje pre vylepovanie volebných plagátov v obci Dedinky
informačné tabule pri autobusovej zastávke Dedinky a Dobšinská Maša.
Poslanci OZ VZN o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane v obci Dedinky schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

7. Diskusia.

8. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 20. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 10.08.2018
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