O B E C

D E D I N K Y
049 73 Dedinky

Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 29.06.2015

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
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
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014.
Prerokovanie žiadosti Františka Tökölyho o odkúpenie časti pozemku na parcele 23/6
o výmere približne 11 m2
Prerokovanie žiadosti ThDr. Radomíra Bodzionyho ohľadom odkúpenia pozemku pod
budovou fary a vzájomnej kompenzácie ceny prevodom parcely č. 441 na LV 248
o rozlohe 676 m2, ktorá je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi do majetku obce.
Prerokovanie zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o zriadení
vecného bremena na pozemky KN-E 238/2 811 m2, KN-E 137/2 780 m2 na LV č. 517
a KN-C118/60 2795 m2 na LV č. 320.
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu 5. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania 5. zasadania OZ.
Poslanci program zasadnutia schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie :
Petra Grofčíka a Dušana Sökeho
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Poslanci tento návrh schválili.
c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milenu Kollárikovú a Milana Andreja.
Za zapisovateľku určil Vieru Sarnovskú.
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. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014.
Starosta obce požiadal ekonómku obce Vieru Sarnovskú, aby predniesla Záverečný účet
obce za rok 2015.
Následne predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu aj hlavná kontrolórka obce Ing.
Erika Pamulová. Jej záver je, že odporúča OZ, aby prijalo uznesenie s výrokom, že
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci OZ jednohlasne schválili Záverečný účet obce.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie žiadosti Františka Tökölyho o odkúpenie časti pozemku na parcele 23/6
o výmere približne 11 m2.
Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou pána Františka Tökölyho o odkúpenie časti
pozemku na parcelnom čísle 23/6 v ktorej sa konštatuje, že žiadateľ je užívateľom
predmetnej časti pozemku už cca 35 rokov.
Poslanci schválili zámer odpredať časť pozemku na parcele 23/6 v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
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Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie žiadosti ThDr. Radomíra Bodzionyho ohľadom odkúpenia pozemku pod
budovou fary a vzájomnej kompenzácie ceny prevodom parcely č. 441 na LV 248
o rozlohe 676 m2, ktorá je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi do majetku obce.
Poslanci OZ opätovne prekonzultovali žiadosť ThDr. Radomíra Bodzionyho zo 4.
zasadnutia OZ dňa 27.03.2015 a schválili zámer odpredať pozemok pod budovou fary
s následnou vzájomnou kompenzáciou ceny parcely č. 441 na LV 248, ktorá by bola
prevedená do majetku obce.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o zriadení
vecného bremena na pozemky KN-E 238/2 811 m2, KN-E 137/2 780 m2 na LV č. 517
a KN-C118/60 2795 m2 na LV č. 320.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi obcou Dedinky a VVS a.s. za účelom umožnenia prístupu pracovníkov VVS a.s.
k zariadeniam v prípade výskytu porúch na vodovodnom potrubí a pod. a ich následnom
odstraňovaní. Poslanci obsah zmluvy schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

7. Diskusia
a) Poslanci a starosta obce sa v tomto bode zaoberali hlavne likvidáciou odpadu
a spôsobom ako znížiť sumu, ktorá značnou mierou zaťažuje rozpočet obce. Starosta
navrhol zber TKO v letných mesiacoch vykonávať 2 x mesačne tak ako v ostatných
mesiacoch roka. Obec bude monitorovať stav TKO a v prípade potreby osloví firmu aby
vykonala zber TKO.
b) Ďalším problémom je stav obecného nákladného vozidla Praga V3S ktoré sa momentálne
opravuje. Poslanci nie sú spokojní s rýchlosťou ako táto činnosť napreduje. Poslanec Ján
Porada ponúkol osobnú pomoc pri oprave v spolupráci s pánom Milošom Kollárikom, aby
bolo vozidlo spojazdnené v čo najkratšom čase.

3

c) Starosta obce informoval prítomných o vývoji situácie ohľadom lanovky. Kontaktoval
firmu Michálek s.r.o. za účelom posúdenia technického stavu a vypracovania projektu na
rekonštrukciu. Tieto činnosti objedná súčasný majiteľ Lokomotíva Dedinky a.s..
8. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľka :

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

Viera Sarnovská

Overovatelia zápisnice : Milena Kolláriková
Milan Andrej

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 29.06.2015
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Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesenia
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky
Dňa 29.06.2015
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. 17 - 27/03/2015
Zakúpenie CMS – redakčného systému na vytvorenie a správu novej internetovej stránky
obce Dedinky.
Redakčný systém bol zakúpený Fakturácia bude v roku 2016 čo neovplyvní rozpočet roku
2015. Nová internetová stránka bude spustená 1.7.2015.
-

Úloha je splnená

Uznesenie č. 18 - 27/03/2015
Všetky vymenované úlohy sú v stave rozostavanosti.
1. oprava autobusovej zastávky.
2. výmena kvetináčov na parkovisku na Dobšinskej Maši.
3. oprava zábradlia prístupovej cesty do obce.
4. zhotovenie detskej preliezačky s hojdačkou.
5. vybudovanie fontány na gravitačnom princípe.
Na realizácii sa podieľali poslanci Peter Grofčík, Dušan Söke a pán Ján Sarnovský v spolupráci
s Ing. Jánom Mrenicom.
-

Úloha trvá
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Uznesenie č. 19 - 27/03/2015
Informovanosť o zákaze vývozu smetí na nelegálne skládky a ich vytváranie.
Realizovať oplotenie – zabrániť prístupu k nelegálnej skládke za budovou požiarnej zbrojnice
na Dobšinskej Maši.
-

Úloha trvá
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