O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 14. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 07.05.2021
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 a Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok
2020.
4) Prerokovanie Záverečného účtu obce Dedinky za rok 2020.
5) Správa Ústrednej inventarizačnej, komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k
31.12.2020 Obce Dedinky.
6) Individuálna výročná správa obce Dedinky za rok 2020.
7) Návrh na použitie Rezervného fondu.
8) Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2021.
9) Informovanie ohľadne Rekonštrukcie LD Dedinky – Geravy.
10) Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom dofinancovania rekonštrukcie lanovej dráhy.
11) Žiadosť Róberta Tökölyho o predaj časti pozemku parc . č. E-KN 140/2.
12) Schválenie VZN č. 37/2021 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách a na území obce Dedinky.
13) Diskusia.
14) Záver.
1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu 14. zasadania OZ.
1) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 14. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Helenu Šlejzákovú a Mgr. Anton Horvátha.
3) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Helena Šlejzákovú a Miroslava Majerčáka. Za
zapisovateľku určil Janku Leskovjanskú.
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Poslanci tento návrh schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

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 : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky a Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok
2020 (Príloha č. 2)
Hlavná kontrolórka Viera Bilá predniesla svoje stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 a
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020.
Na základe informácií uvedených v stanovisku a v zmysle §16 ods.10 písmeno a) zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča Obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce Dedinky za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Poslanci OZ Dedinky Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2020 a Správu nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie Záverečného účtu obce Dedinky za rok 2020. (Príloha č. 3)
Ekonómka obce Janka Leskovjanská predložila poslancom OZ Záverečný účet obce Dedinky za rok
2020. Na základe prednesených informácií ako aj správy Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
poslanci schválili Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Správa Ústrednej inventarizačnej, komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k
31.12.2020 Obce Dedinky. (Príloha č. 4)
Predsedníčka Inventarizačnej komisie Helena Šlejzáková predniesla správu o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2021.
V závere konštatuje že inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2020 sa uskutočnila v zmysle
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia
inventarizačnej komisie.
Poslanci Správu Ústrednej inventarizačnej komisie schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Individuálna výročná správa obce Dedinky za rok 2020. (Príloha č. 5)
Ekonómka obce Janka Leskovjanská predložila poslancom OZ Výročnú správu obce Dedinky za
rok 2020.
Poslanci OZ Výročnú správu za rok 2020 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0
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7. Návrh na použitie Rezervného fondu. (Príloha č. 6)
Ekonómka obce Janka Leskovjanská predložila návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu
na bežné a kapitálové výdavky na základe Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 podľa §36, ods. 2 nasledovným spôsobom.
7.1.
Na bežné výdavky sumu:
738,00 € (Znalecký posudok na budovu OcU)
7.2.
Na kapitálové výdavky sumu:
2 160,00 € (PD na vodovod na Dobšinskej Maši)
Poslanci Návrh na použitie Rezervného fondu v navrhovanej podobe schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2021. (Príloha č. 7)
Hlavná kontrolórka Viera Bilá predložila v súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obecnému zastupiteľstvu
v Dedinkách nasledujúci návrh kontrol na obdobie 2. polroka 2021
Pravidelné kontroly :
1. Kontrola vedenia pokladnice.
2. Kontrola dodávateľských faktúr.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ostatné kontroly :
1. Kontroly vykonané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Dedinkách
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka
dozvie pri výkone svojej činnosti
Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov :
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu za rok 2022
2. Pomoc pri spracovaní interných predpisov obce
Poslanci predložený plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Informovanie ohľadne Rekonštrukcie LD Dedinky – Geravy.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave rekonštrukčných prác na lanovej dráhe.
Rekonštrukcia po stránke technologickej je prakticky ukončená. Sedačky sú taktiež opravené a sú
uložené u dodávateľa. Nakoľko od 01.10.2020 bol vyhlásený núdzový stav, bolo problémom pre
dodávateľa pokračovať v prácach. K tomu sa pripojil problém s nedostatkom finančných
prostriedkov. Núdzový stav bol zrušený 14.05.2021. Z týchto dôvodov nebolo možné do termínu
podľa Dodatku č. 6 31.05.2021 odovzdanie diela.
Navrhol poslancom OZ uzatvoriť nový dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019 s termínom
ukončenia a odovzdania diela k 31.12.2021 .
Poslanci OZ návrh na uzatvorenie dodatku na predĺženie termínu odovzdania diela k 31.12.2021
schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za :

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom dofinancovania rekonštrukcie LD. (Príloha č. 8)
Na odporúčanie poslancov ale aj niektorých obyvateľov starosta obce navrhol vyhlásiť
„Dobrovoľnú zbierku„ za účelom aspoň čiastočného dofinancovania rekonštrukcie lanovej dráhy.
Na tento účel bude potrebné zbierku vyhlásiť a zriadiť transparentný účet v Slovenskej sporiteľni.
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Poslanci OZ návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a zriadenie transparentného účtu schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Žiadosť Róberta Tökölyho o predaj časti pozemku parc . č. E-KN 140/2. (Príloha č. 9)
Poslanci sa oboznámili s predmetom žiadosti. Miroslav Majerčák navrhol zastupiteľstvu aby bol
tento bod presunutý na nasledujúce rokovanie OZ, keď bude OZ v plnom počte poslancov .
Poslanci OZ prerokovanie tohto bodu na najbližšie zasadanie OZ schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Schválenie VZN č. 37/2021 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách a na území obce Dedinky. (Príloha č. 10)
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
území obce Dedinky. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce 20.04.2021, zvesený 06.05.2021.
Poslanci OZ návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území obce Dedinky
schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Diskusia

Predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Dedinky.
Dňa 23.10.2021 bol uznesením č. 67 schválený predaj nehnuteľností vedených na LV.
č.320:
Pozemok C-KN č. 23/7 o výmere 83 m2b
Pozemok C-KN č. 23/6 o výmere 31 m2 v katastrálnom území Dedinky.
Stavba letnej kuchyne súp. č. 202 na pozemok C-KN č. 23/7.
Podmienkou stanovenia ceny bolo vyhotovenie znaleckého posudku, so stanovením najnižšej
kúpnej ceny na 2 000 €. Kupujúci navrhli, že sú ochotní zaplatiť cenu 2 500 €.
Navrhujem OZ akceptovať túto ponuku.
Poslanci OZ návrh predaja uvedených nehnuteľností za cenu 2 500 € schválili.

Hlasovanie:

Prítomní : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 14. zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice :

Helena Šlejzáková
Miroslav Majerčák

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

.............................
Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách 07.05.2021
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