O B E C

D E D I N K Y

049 73 Dedinky

Zápisnica z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 27.03.2015,
konané na Dobšinskej Maši.

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

2.
3.
4.
5.
6.

b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Správa o plnení uznesení.
Prerokovanie žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod
hospodárskou budovou a okolo budovy fary.
Zmena poskytovateľa služby internetovej prezentácie obce na systém
Diskusia.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý privítal prítomných
poslancov, kontrolórku ako aj všetkých zúčastnených obyvateľov Dobšinskej Maše.
Oboznámil ich s návrhom programu 4. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania OZ. Poslanci program
zasadnutia schválili.
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Milana Andreja a Dušana Sökeho.
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c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milenu Kollárikovú a Petra Grofčíka.
Za zapisovateľku určil Milenu Kollárikovú.
Poslanci tento návrh schválili
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

2. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení OZ Dedinky. Poslanci
zobrali správu na vedomie. Obsah správy je v prílohe č.1.

3. Prerokovanie žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod
hospodárskou budovou a okolo budovy fary.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol prizvaný pán farár ThDr. Bodziony, aby
poslancom sprostredkoval svoje stanovisko. ThDr. Bodziony žiada aby bol pozemok
o rozlohe 2500 m2, odpredaný cirkvi, pretože podľa jeho názoru ho cirkev obhospodaruje
a stará sa o neho. Ďalšou alternatívou je prenájom pozemku, alebo zámena za pozemok
s rozlohou cca 750 m2, ktorý vlastní cirkev. Následne by cirkev chcela zbúrať časť
hospodárskej budovy, na zostávajúcej časti opraviť strechu a pristaviť altánok ako
oddychovú zónu. Táto budova však nie je zapísaná ani zakreslená v mapách katastra.
ThDr. Bodziony priniesol ďalšiu informáciu na základe ktorej bolo zistené, že ani pozemok
na ktorom je postavená budova miestnej fary nie je majetkom cirkvi, ale je vo vlastníctve
obce Dedinky.
Cirkev však nie je schopná zaplatiť za prípadný predaj pozemkov trhovú, alebo znalcom
stanovenú cenu.
Na toto stanovisko reagovala hlavná kontrolórka obce Ing. Erika Pamulová, ktorá
poukázala na to, že podľa dnes platných zákonov a predpisov nie je možné odpredať,
prenajať, alebo vymeniť majetok so zreteľom na prospech a záujmy obce Dedinky za
cenu nižšiu ako je trhová. Taktiež na takýto predaj sa nevzťahujú dôvody hodné
osobitného zreteľa, čo v praxi znamená, aby bolo možné neuplatňovať body 1 – 7 §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Peter Grofčík. Zdôraznil, že je potrebné túto situáciu
riešiť a v prípade potreby by sa mala obec postarať o údržbu plôch okolo budovy fary.
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Starosta obce navrhol, že sa v priebehu budúceho týždňa skontaktuje s ThDr. Bodzionym
a budú kontaktovať ohľadom tejto situácie p. Janu Puškášovú na Spoločnom obecnom
úrade v Dobšinej.
Poslanci sa rozhodli, že zatiaľ k riešeniu tohto bodu nebudú prijímať žiadne uznesenie
pokiaľ sa nevyjasnia všetky vzťahy. Odporúčali starostovi získať ďalšie informácie ktoré
objasnia všetky vlastnícke vzťahy k prejednávaným pozemkom.

4. Zmena poskytovateľa služby internetovej prezentácie obce na systém Galileo.
Starosta obce Milan Červenka predniesol návrh na obstaranie nového CMS – Redakčného
systému, ktorý je zameraný na internetové prezentácie obcí a miest. Zohľadňuje
a zapracováva legislatívne zmeny týkajúce sa samosprávy a uľahčuje manipuláciu
s údajmi pri ich zverejňovaní na internete.
Pani Saskia Kissová vyjadrila názor, že terajší systém ktorý ona v minulosti spravovala
obsahuje množstvo užitočných informácií a má obavu, či tieto informácie budú
umiestnené aj v novom systéme.
Starosta Milan Červenka ju ubezpečil, že všetky informácie ktoré sú relevantné, správne
a užitočné sa budú nachádzať aj v novom systéme.
Následne poslanci odsúhlasili zakúpenie nového CMS – Redakčného systému
Poslanci tento návrh schválili
Hlasovanie
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Diskusia
5.1. Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných s tým, že bola podpísaná zmluva
s dodávateľom elektrickej energie na obdobie jedného roka do 04.03.2016 kde boli
dohodnuté nižšie ceny elektriny zhruba o 15 %.
5.2. Starosta obce predniesol informáciu ohľadne občianskeho združenia „Združenie
obyvateľov Dobšinskej Maše“. Toto združenie je nečinné od konca roku 2006,
nedisponuje žiadnymi prostriedkami a nevyvíja žiadnu činnosť. Starosta navrhol, aby
bolo toto občianske združenie zrušené. Rovnaký názor vyjadril aj Ing. Ján Mrenica
ako člen výboru združenia.
5.3. Poslankyňa Milena Kolláriková vyjadrila názor, žeby bolo vhodné zabezpečiť osobu
na správu Domu smútku. Tento správca by sa mal starať o upratovanie, čistotu
a zabezpečovať aj technickú stránku čo sa týka zvukovej aparatúry a manipuláciu
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s elektrickými zariadeniami Domu smútku. Peter Grofčík upozornil na to, že v Dome
smútku vyhorela žiarovka a v noci pred pohrebom nesvietilo svetlo.
5.4. Peter Grofčík poukázal na niekoľko možností ako si svojpomocne zveľadiť svoje
prostredie.
•
Vyrobiť drevené kvetináče – skultúrniť prostredie.
•
Obnoviť autobusovú zastávku na Dobšinskej Maši – drevený obklad.
•
Dal otázku kto bude kosiť brehy okolo vody – obec ?, povodie ?
5.5. Ing. Ján Mrenica poukázal na možnosť prispenia na údržbu vecí ktoré by viedli
k zatraktívneniu obce. Jednalo by sa o :
•
Údržbu zábradlia mosta ako vstupu do obce.
•
Vybudovanie fontánky.
•
Postavenie detskej preliezačky.
•
Udržiavanie informačných tabúľ.
5.6. Peter Grofčík skonštatoval, že komín na požiarnej zbrojnici na Dobšinskej Maši je
v dezolátnom stave a je potrebné riešiť jeho opravu.
5.7. Saskia Kissová poukázala na nelegálnu skládku pred budovou požiarnej zbrojnice.
Výhľad z jej domu, kde chce v budúcnosti prevádzať ubytovacie služby je týmto
značne degradovaný pohľadom na skládku.
Zaujímala sa o možnosti ako túto situáciu riešiť. Či by pomohlo pristavovať
veľkokapacitný kontajner, alebo zabrániť prístupu k uvedenej lokalite oplotením
prípadne udeľovať pokuty za vytváranie takýchto skládok.

5. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

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

Viera Sarnovská

Overovatelia zápisnice : Milan Andrej

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

Dušan Söke

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 30.03.2015
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