O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 23.10.2020
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
1) Otvorenie zasadania .
a) Schválenie programu zasadnutia.
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2) Správa o plnení uznesení.
3) Stanovisko Hlavnej kontrolórky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej výpomoci
4) Prerokovanie „Návratnej finančnej výpomoci„ v sume 3533 € poskytovanej z MF
5) Informovanie o rekonštrukcii LD – neschválenie žiadosti č. 3 o dofinancovanie. Prerokovanie
ďalšieho postupu ( financovanie z vlastných a iných zdrojov )
6) Prerokovanie založenia integračného sociálneho podniku.
7) Prerokovanie vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami a vykonania pasportizácie
miestnych komunikácií (Dedinky a Dobšinská Maša).
8) Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Kačengu a JUDr. Michaely Kačengovej o odkúpenie
nehnuteľnosti - pozemku na parcele C-KN č. 23/7 vo vlastníctve obce Dedinky (Zámer zverejnený
10.09.2020 zvesený 26.09.2020)
9) Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Dedinky
10) Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
11) Plán kontrolnej činnosti HK na obdobie september – december 2020
12) Individuálna výročná správa za rok 2019.
13) Diskusia.
14) Záver.

1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta navrhol zaradiť do programu rokovania OZ nasledujúce 5 bodov.
1. Stanovisko Hlavnej kontrolórky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej
výpomoci(zaradiť pred bod 4).
2. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Dedinky
3. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce (Uznesenie - schválenie)
4. Plán kontrolnej činnosti HK na obdobie september – december 2020 (Uznesenie – na
vedomie)
5. Individuálna výročná správa (Uznesenie – na vedomie)
Poslanci návrh na zaradenie bodov 1 - 5 schválili.
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Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 9. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Miroslava Majerčáka a Helenu Šlejzákovú.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Antona Horvátha a Miroslava Majerčáka. Za
zapisovateľku určil Janku Leskovjanskú.
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. Obsah správy je
v prílohe č.1.
Poslanci OZ správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Stanovisko Hlavnej kontrolórky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej výpomoci

(Príloha č. 2)
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o vyhotovenie stanoviska k prevereniu
podmienok na prijatie finančnej výpomoci.
Hlavná kontrolórka predložila jej Stanovisko k prevereniu podmienok na prijatie návratnej
finančnej výpomoci.
Konštatuje, že dáva súhlasné stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 3 533 €.
Poslanci OZ Dedinky stanovisko Hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie „Návratnej finančnej výpomoci„ v sume 3533 € poskytovanej z MF SR -

výpadok na podielových daniach rok 2020.
Na rok 2020 boli znížené podielové dane o 3533 € (Corona dôvody). MF SR ponúklo možnosť
obciam a mestám zobrať bezúročnú pôžičku pre obec Dedinky v sume 3533 € s dobou splácania
na roky 2024-2027.
Navrhujem, aby Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie tejto Návratnej finančnej výpomoci.
Prostriedky z tohto úveru navrhujem použiť na vyhotovenie projektovej dokumentácie obnovy
nástupnej a výstupnej stanice Lanovej dráhy..
Poslanci OZ Dedinky návrh na poskytnutie Návratnej finančnej výpomoci v sume 3 533 € schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Informovanie o rekonštrukcii LD – neschválenie žiadosti č. 3 o dofinancovanie.
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Prerokovanie ďalšieho postupu financovania.
Starosta informoval poslancov, že Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na
dofinancovanie rekonštrukcie lanovej dráhy podaná dňa 23.07.2020 na Okresný úrad Rožňava
nebola schválená. Dodnes sme nedostali napriek dotazom žiadnu relevantnú informáciu
o dôvodoch neschválenia.
Na dofinancovanie okrem obnovy staníc je potrebná suma 136 850 €, ktoré z vyššie uvedeného
dôvodu nemáme k dispozícii. Na financovanie je možné použiť Municipálny úver – Univerzál,
ktorý máme zriadený v Prima banke. Aktuálne je v použiteľnej sume 45 680 €. O ďalšie finančné
prostriedky oslovíme VÚC Košický samosprávny kraj prostredníctvom Krajskej organizácie Košice
región Turizmus.
Starosta obce požiadal poslancov o odsúhlasenie použitia celej sumy Municipálneho úveru
Univerzál na dofinancovanie rekonštrukcie lanovej dráhy.
Poslanci použitie celej sumy 46 000 € z Municipálneho úveru - Univerzál na dofinancovanie
rekonštrukcie lanovej dráhy schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie založenia integračného sociálneho podniku.
Starosta obce prezentoval poslancom možnosti zriadenia integračného sociálneho podniku na
účely prevádzky lanovej dráhy, ako aj na iné obslužné činnosti v rámci obce.
V rámci založenia integračného sociálneho podniku je možné získať niektoré výhody ako napr.
-

Investičná pomoc 50 000 € pri vzniku podniku,
Investičná pomoc 30 000 € na každé novovzniknuté pracovné miesto.
Vyrovnávacie príspevky na mzdy na mzdy po dobu 1 – 2 rokov vo výške 50%, alebo 40%
celkovej ceny práce podľa znevýhodnania uchádzača.
Možnosť zamestnať invalidných občanov so 75 % vyplácaním miezd z UPSVaR počas celej
doby zamestnania.
Daňové zvýhodnenie.

Ing. Saskia Kisová sa informovala o presných podmienkach financovania časti miezd.
Poslanci možnosť založenia Integračného sociálneho podniku zobrali na vedomie a poverili
starostu obce preveriť všetky podmienky vzniku.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami a
pasportizácie miestnych komunikácií (Dedinky a Dobšinská Maša).

vykonania

Starosta obce informoval poslancov o nutnosti vykonať niektoré úkony spojené s miestnymi
komunikáciami a to hlavne vysporiadať pozemky najmä na Dobšinskej Maši, kde miestne
komunikácie ležia z časti na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe
Slovenského pozemkového fondu (SPF). Je potrebné vyhotoviť geometrický plán na to, aby sme
mohli požiadať SPF o delimitáciu pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Podľa konzultácií
s geodetmi sa cena môže pohybovať do 2 500 €.
Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie a schválili vyhotovenie geometrického plánu na
miestne komunikácie na Dobšinskej Maši s cenou maximálne 2 500 €.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Prerokovanie žiadosti Ing. Jozefa Kačengu a JUDr. Michaely Kačengovej o odkúpenie
nehnuteľnosti a pozemku na parcele C-KN č. 23/7 vo vlastníctve obce Dedinky.
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Dňa 10.07.2020 podal na Obecný úrad v Dedinkách žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku C-KN č. 23/7 o výmere 83 m2 ,v katastrálnom území Dedinky Ing. Jozef Kačenga a JUDr.
Michaela Kačengová, bytom Trieda 1. Mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves. Na uvedenej
parcela je umiestnená stavba letnej kuchyne s drevárňou, ktorá nemá pridelené súpisné číslo.
Zámer na predaj nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce Dedinky 10.09.2020
zvesený 26.09.2020. Záujem neprejavil žiadny iný obyvateľ a nikto nemal výhrady voči predaju.
Navrhujem, aby bol vypracovaný znalecký posudok a stanoviť minimálnu cenu 2 000 € pre prípad,
ak by bol znalecký posudok na príliš nízku hodnotu.
Poslanci schválili predaj nehnuteľností pozemok C-KN č. 23/7 o výmere 83 m2 s budovou letnej
kuchyne a pozemok C-KN č. 23/6 o výmere 31 m2
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Dedinky. (Príloha č. 3)
Starosta obce oboznámil poslancov o vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce
Predmetom inventarizácie je fyzická a dokladová inventúra stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2020.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciou o vykonaní inventarizácie majetku obce Dedinky.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Pravidlá kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce. (Príloha č. 4)
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom pravidlá kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra.
Poslanci OZ schválili Pravidlá kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Dedinky.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Plán kontrolnej činnosti HK na obdobie september – december 2020. (Príloha č. 5)
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce
Dedinky na obdobie mesiacov september – december 2020.
Poslanci OZ schválili Pravidlá kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Dedinky.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Individuálna výročná správa za rok 2019. (Príloha č. 6)
Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Dedinky za rok 2019 a oboznámil ich
s jej obsahom
Poslanci OZ Výročnú správu zobrali a vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o o zadaní na vypracovanie posudku na stanovenie ceny
budovy Obecného úradu zmluvnou firmou IKF v cene 1 476 €.
Ďalej informoval o cenových ponukách na vypracovanie projektových dokumentácií na:
Kanalizácia Dedinky –
18 856,51 €
Kanalzácia Dobšinská Maša 12 279,62 €
Znalecký posudok na budovu OcÚ 1 476,00 €
Žiadosť na Envirofond – kompostéry 2 250,00 €
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14. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 11. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice : Anton Horváth
Miroslav Majerčák

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 23.10.2020
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