O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dedinky
dňa 04.03.2015
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia .
2. Schválenie programu zasadnutia.

3.
4.
5.
6.
7.

Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

Správa o plnení uznesení.
Rokovanie o rozpočte obce na rok 2015.
Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na
území obce.
8. Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 3. zasadania OZ.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Poslanci program zasadnutia schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Jána Poradu a Milana Andreja
Poslanci tento návrh schválili.
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Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milenu Kollárikovú a Petra Grofčíka
Za zapisovateľku určil Vieru Sarnovskú.
Poslanci tento návrh schválili
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení obecného zastupiteľstva
Dedinky. Poslanci zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č.1.
6. Rokovanie o rozpočte obce na rok 2015
Poslancom obecného zastupiteľstva bol 16.02.2015 elektronicky doručený návrh
rozpočtu obce Dedinky na rok 2015. Poslanci skonštatovali, že tento rozpočet obce ktorý
je zostavený ako vyrovnaný je akceptovateľný a jednohlasne ho schválili v predloženej
podobe.
Schválený rozpočet je ako príloha č. 2 tejto zápisnice.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

7. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č. 31/2015 v predloženom znení. VZN
nadobúda účinnosť dňom 20.03.2015
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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8. Prerokovanie žiadosti TJ Lokomotíva CHZ Dedinky o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce.
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou TJ Lokomotíva CHZ Dedinky doručenou
11.10.2014. K žiadosti boli predložené dokumenty.
• Príloha č.1 - Identifikačné údaje a rozpis finančných čiastok.
• Potvrdenie o pridelení IČO
• Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
• Stanovy
• Čestné prehlásenie
• Forma prezentácie
Poslanci po diskusii znížili požadovanú čiastku z 3100 € na 2850 €, ktorá bola zapracovaná
do rozpočte obce.
Následne schválili dotáciu na činnosť TJ Lokomotíva CHZ Dedinky na rok 2015 v sume
2850 €
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

9. Diskusia
Predmetom diskusie bol problém finančnej záťaže obce ohľadne likvidácie odpadov.
Poslanci sa zhodli na tom, že je nutné čo najpresnejšie kontrolovať množstvo
likvidovaného odpadu z kuka nádob, pretože ich počty sa zdajú byť neadekvátne
a hmotnosti tiež.
Taktiež je nutné sa zamerať na kontrolu likvidácie separovaného zberu plastov a skla,
pretože celoročný údaj za zber plastov v množstve 3,147 T a skla v množstve 11,589 T sa
nám javí príliš vysoký.
Poslanec Peter Grofčík navrhol, aby sa nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva
konalo na Dobšinskej Maši, s čím bol všeobecný súhlas. Návrh termínu konania budúceho
zasadania obecného zastupiteľstva bol predbežne určený na deň 27.03.2015 v budove
požiarnej zbrojnice na Dobšinskej Maši.
10. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľ :

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

Viera Sarnovská

Overovatelia zápisnice : Milena Kolláriková
Peter Grofčík

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách 04.03.2015
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 04.03.2015
Uznesenie č. 12/2008
Uzatvorenie zámennej zmluvy za zámenu pozemkov :
p.č. 107/1 o výmere 1620 m2 – Trvale trávnatý porast
za pozemok :
p.č. 118/147 – o výmere 1463 m2 - Trvale trávnatý porast
- Úloha trvá
Uznesenie č. 24/2014
Autobusová čakáreň – rekonštrukcia.
Zastávka je zrekonštruovaná – zostáva dokončiť obklad v jarných mesiacoch.
Úloha trvá
Uznesenie č. 25/3/2014
Žiadosť o odkúpenie služobného notebooku.
Bolo zrušené uznesením 11 - 16/01/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa
16.01.2015

6

