O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 29.10.2018

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
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.
Odsúhlasenie rekonštrukcie Lanovej dráhy Dedinky – Geravy“.
Žiadosť pani Janky Tkáčikovej o odkúpenie pozemku na Dobšinskej Maši parc. č. C KN 256 o výmere 352 m2 na LV č. 320.
Vyhodnotenie hospodárenia obce za volebné obdobie 2014-2018.
Zrušenie – vyradenie Materskej školy v Dedinkách zo siete škôl.
Prerokovanie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného
obstarávania pre projekt „Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy“ s firmou
PRO – TENDER s.r.o.
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý
prítomných privítal a oboznámil s návrhom programu 21. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 21. 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.
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. Odsúhlasenie rekonštrukcie Lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
V dňoch 24.10.2018 – 26.10.2018 sa predpokladá vypísanie Verejného obstarávania na
Rekonštrukciu lanovej dráhy Dedinky Geravy. Stanovená cena obstarávania je podľa
predbežných ponúk 676 000 € bez DPH. Ešte pred začiatkom rekonštrukcie sa obec stane
platcom DPH, aby sme vedeli financovať rekonštrukciu.
Financovanie bude pozostávať z nasledujúcich zdrojov:
VÚC KSK prostredníctvom KOCR Košice región turizmus: 400 000 €
Úrad vlády prostredníctvom Regionálneho príspevku : 200 000 €Obec Dedinky
z vlastných zdrojov : 76 000 € (Rezervný fond, Bankový úver, Zbierka ).
Poslanci OZ schválili rekonštrukciu Lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Žiadosť pani Janky Tkáčikovej o odkúpenie pozemku na Dobšinskej Maši parc. č. C KN 256 o výmere 352 m2 na LV č. 320. (Príloha č. 2)
Pani Janka Tkáčiková podala na Obecný úrad v Dedinkách žiadosť v nasledujúcom znení
„Predmetný pozemok priamo susedí s našim pozemkom a je bez samostatného prístupu
z obecnej komunikácie, teda je nemožnosť pozemok samostatne účelne využiť. Dostupnosť
predmetného pozemku je len cez pozemok v mojom vlastníctve, parcela č. 255.
Hlavne by som chcela zdôrazniť a preto žiadam o minimálnu cenu, že ide o pozemok nepoužiteľný,
je to strmý svah so zlým prístupom a ešte je potrebné sa o neho starať. Keďže tento pozemok
obec neudržiava, všetky tieto úkony čistenia a udržiavania už dlhé roky vykonáva naša rodina,
preto Vás žiadam o jej odkúpenie.
Verím že moje dôvody zvážite a kvôli nepoužiteľnosti pozemku mi ho odpredáte za minimálnu
cenu, za čo Vám vopred ďakujem“.

Poslanci OZ odročili na budúce zasadanie OZ.
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Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Vyhodnotenie hospodárenia obce za volebné obdobie 2014-2018 (Príloha č. 3)
V tomto bode zasadania starosta obce predložil prítomným správu o hospodárení obce
za predchádzajúce 4 roky. Správa obsahuje východziu finančnú situáciu na začiatku
volebného obdobia, každoročný koncový stav bankových účtov a pokladne.
Obsahuje opis niektorých opatrení ktoré značnou mierou prispeli k podstatnému
zlepšeniu finančnej situácie obce.
Taktiež obsahuje zhodnotenie osobného prínosu starostu pri používaní vlastného
motorového vozidla na služobné účely bez náhrady z obecných zdrojov.
Poslanci OZ predložený správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Zrušenie – vyradenie Materskej školy v Dedinkách zo siete škôl (Príloha č. 4)
Dňa 10.10.2018 bol na Obecný úrad doručený dotaz e-mailom z Okresného úradu Košice
– odbor školstva od PhDr. Heleny Mochnáčovej, ktorá je vo funkcii Odborného radcu.
Znenie výzvy z Okr. úradu – Odbor školstva
„Od roku 2007 evidujeme v sieti škôl a školských zariadení nečinnú Materskú školu, Dedinky
79, vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti.Okresný úrad v sídle kraja má podľa § 17 ods. 1 písmeno
b) bod 3 zákona č. 596/2003 Z. z. kompetenciu požiadať o vyradenie tých škôl a školských
zariadení, ktoré neposkytujú výchovu a vzdelávanie žiadnym žiakom. Napriek uvedenému sa
obraciame na Vás s otázkou, či plánujete v najbližšom období uvedenú MŠ sprevádzkovať. Súhlas
s vyradením zo siete, prípadne námietky proti vyradeniu pošlite na moju e-mailovú adresu
obratom.“
Návrh starostu obce
So zreteľom na demografický vývoj v obci Dedinky navrhujem zrušenie – vyradenie MŚ zo siete
škôl..

Poslanci OZ návrh na zrušenie Materskej školy v obci Dedinky schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného

obstarávania pre projekt „Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy“ s firmou
PRO – TENDER s.r.o.
Verejné obstarávanie na projekt ako je rekonštrukcie lanovej dráhy je zložitý proces,
ktorý ak má byť vykonaný správne a v súlade so zákonom je potrebné aby ho vykonala
firma, ktorá sa týmto činnostiam venuje profesionálne. Firma PRO- TENDER nám ponúka
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možnosť nepeňažného plnenia vo forme 350 voľných vstupov na lanovku pre túto firmu
v čase po jej uvedenia do prevádzky
Poslanci OZ návrh na uzatvorenie zmluvy s firmou PRO-TENDER na poradenstvo a
realizáciu verejného obstarávania schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Diskusia
-

Starosta informoval poslancov OZ o účasti na stretnutí s predsedom Vlády SR a
ministrami v Rožňave. Na zasadaní vlády 24.10.2018 bol odsúhlasený regionálny
príspevok 4 000 € na rekonštrukciu strechy na MKS Dobšinská Maša.

-

Milena Kolláriková navrhla vyplatiť starostovi obce jednorazovú odmenu za celé
funkčné obdobie. Poslanci OZ sa zhodli na vyplatení jednorazovej odmeny v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške
4 270,00 €.
Poslanci OZ návrh na vyplatenie odmeny starostovi obce schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

-

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starosta informoval poslancov o vypísaní verejného obstarávania na projekt chodníka
od miestneho parkoviska po hotel Priehrada. Starosta vykonal telefonický prieskum,
kde boli oslovení 3 potenciálni záujemcovia. Po ukončení VO bude víťazný uchádzač
vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo. Navrhol poslancom schváliť uzatvorenie
zmluvy s víťazným uchádzačom formou uznesenia OZ.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Dedinky schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie
projektovej dokumentácie „Chodník pre chodcov – Dedinky“ s víťazným uchádzačom
VO.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

-

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Poslanec OZ Ján Porada dal návrh na odpredaj nepoužívaných ako aj nefunkčných
hasičských striekačiek z Dediniek a Dobšinskej Maše. Poslanci s predajom súhlasia
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Dedinky schvaľuje majetok ako neupotrebiteľný a súhlasí
s predajom.
Poslanci OZ návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

-

Pani Helena Šlejzáková sa spýtala, či sa neplánujú robiť cesty okolo obce.
Starosta :
Máme jednoznačne záujem opraviť miestne komunikácie, avšak obec
nemá na to vlastné prostriedky. V prípade vyhlásenia výzvy na tento
druh aktivít budeme sa snažiť využiť všetky možnosti dotácií.

9. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 21. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Milena Kolláriková

Overovatelia zápisnice : Ján Porada

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

Milan Sarnovský

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 29.10.2018
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