O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 25.03.2021
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) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021
4) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dedinky k návrhu rozpočtu na rok 2021.
5) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021.
6) Plán kontrolnej činnosti HK na 1. Polrok 2021.
7) Uzatvorenie zmluvy na vyhotovenie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Dedinky.
8) Návrh na schválenie rekonštrukcie budovy súpisné číslo 80 – nový projekt.
9) Návrh na predaj budovy OcÚ – ZDŠ cez realitnú kanceláriu.
10) Žiadosť Mgr. Marty Tökölyovej o povolenie stavby terasy
11) Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie september – december 2020
12) Diskusia.
13) Záver.

1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu 13. zasadania OZ.
a) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 9. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

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

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0
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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 : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021 (Príloha č. 2)
Ekonómka obce Janka Leskovjanská predložila Dôvodovú správu k rozpočtu obce Dedinky na rok
2021. V správe sa konštatuje, že rozpočet bol zostavený v súlade so všetkými relevantnými
právnymi normami a predpismi. Starosta obce s Hlavnou kontrolórkou oboznámili poslancov
s príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Poslanci OZ Dedinky Dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na rok 2021 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dedinky k návrhu rozpočtu na rok 2021. (Príloha č. 3)
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023. Oboznámila OZ s východiskami
spracovania odborného stanoviska, s východiskami tvorby návrhu rozpočtu, ako aj s tvorbou
a základnou charakteristikou rozpočtu
Poslanci OZ stanovisko HK k návrhu rozpočtu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021. (Príloha č. 4)
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom rozpočtu obce na rok 2021. Nakoľko poslanci
dostali návrh rozpočtu v elektronickej podobe, neboli k nemu žiadne pripomienky ani dotazy.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2021 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. Polrok 2021. (Príloha č. 5)
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ plán činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
Predstavila v ňom hlavné body kontrolnej činnosti:
 Pravidelné kontroly.
 Ostatné kontroly.
 Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
Poslanci plán kontrolnej činnosti HK na 1. Polrok schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Uzatvorenie zmluvy na vyhotovenie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Dedinky.

(Príloha č. 6)
Na základe uznesenia č. 84 zo dňa 15.12.2020 obec Dedinky vypísala verejné obstarávanie na
vyhotovenie dokumentácie na akciu „Dedinky – splašková kanalizácia a ČOV – vypracovanie
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projektovej dokumentácie“. Boli oslovené 4 spoločnosti. Z toho tri spoločnosti zaslali späť
cenové ponuky. Dňa 18.02.2021 prebehlo vyhodnotenie ponúk, za ktorých ako víťazná ponuka
bola od firmy IKF Service s.r.o. . Starosta odporúčal poslancom, aby schválili uzatvorenie zmluvy,
nakoľko cenová ponuka tejto spoločnosti je výhodná aj po stránke financovania na splátky.
Úhradu za vyhotovenie dokumentácie na základe predbežnej dohody navrhujú splácať
v splátkach 400 € mesačne, čo nezaťaží jednorázovo obecný rozpočet.
Poslanci uzatvorenie zmluvy na vyhotovenie projektovej dokumentácie firmou IKF Service s.r.o.
schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Návrh na schválenie rekonštrukcie budovy súpisné číslo 80 – nový projekt.
V rokoch 2016 a 2017 bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu budovy bývalého Obecného úradu, ktorá z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov nebola schválená. Nakoľko je predpoklad, že budú
vyhlasované výzvy na opravy verejných budov, starosta navrhol OZ, aby obec znovu podala
žiadosť v prípade vyhlásenia výzvy na rekonštrukciu tejto budovy.
Poslanci návrh na rekonštrukciu budovy bývalého Obecného úradu súp. č. 80 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Návrh na predaj budovy OcÚ – ZDŠ cez realitnú kanceláriu.
Dňa 15.12.2020 Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.83 predaj budovy Obecného úradu
– ZDŠ s. č. 79 postavenej na pozemku KN C p. č. 118/102 a vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž.
Nakoľko sa do súťaže neprihlásil žiadny záujemca, starosta navrhol realizovať predaj cez realitnú
kanceláriu.
Poslanci OZ návrh na predaj budovy Obecného úradu – ZDŠ súp. č. 79 postavenej na pozemku
KN C p. č. 118/102 cez realitnú kanceláriu schválili a poverili starostu obce jej výberom.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Žiadosť Mgr. Marty Tökölyovej o povolenie stavby terasy (Príloha č. 7)
Na obecný úrad bola dňa 22.03.2021 doručená žiadosť Mgr. Marty Tökölyovej o povolenie stavby
demontovateľnej terasy na pozemku C-KN 2/3. Z dôvodu, že sa nejedná o trvalú stavbu starosta
navrhol, aby bol na zabratú plochu o výmere 66 m2 zriadený prenájom na podnikateľské účely.
Poslanci OZ návrh na prenájom plochy o výmere 66 m2 na pozemku C-KN 2/3 schválili a poverili
starostu obce vypracovaním zmluvy o prenájme.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie september – december 2020.
(Príloha č. 8)
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ Správu HK o kontrolnej činnosti za obdobie september –
december 2020, v ktorej uviedla nasledovné:
Vykonané kontroly:
- Kontrola dodávateľských faktúr
- Kontrola o tvorbe a využití sociálneho fondu
- Kontrola plnenia rozpočtu
- Kontrola nakladania s majetkom obce
3

Stanoviská:
- Stanovisko HK k prevereniu podmienok na prijatie finančnej výpomoci z MF SR (výpadok
podielových daní)
- Stanovisko HK k prevereniu podmienok na prijatie finančnej pomoci – pôžičke
- Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dedinky na rok 2021.
Metodická činnosť
Vypracovanie potrebných pravidiel a smerníc
Poslanci OZ správu Hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Diskusia
13. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 13. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice :

Helena Šlejzáková
Miroslav Majerčák

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

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

V Dedinkách, 25.03.2021
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