O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 26.06.2020
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) Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2019.
4) Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o dielo Rekonštrukcia LD o predĺžení termínu ukončenia
a odovzdania k 31.08.2020.
5) Prerokovanie žiadosti pani Janky Tkáčikovej o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Dedinky.
6) Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod budovou miestnej
fary súpisné. Číslo 71.
7) Prerokovanie žiadosti p. Viery Kolpaskej o prenájom priestoru v budove OcÚ.
8) Voľby Hlavného kontrolóra obce.
9) Pričlenenie obce Nižná Slaná k Spoločnému obecnému úradu – stavebnému v Dobšinej.
10) Diskusia.
11) 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 doplniť do programu nasledujúci bod.
1. Voľby Hlavného kontrolóra obce.
2. Pričlenenie obce Nižná Slaná k Spoločnému obecnému úradu – stavebnému v Dobšinej.
Poslanci návrh na doplnenie 2 bodov do programu 9. zasadania Obecného zastupiteľstva
schválili.
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 : 4

Za : 4

Proti : 0

b) Voľba návrhovej komisie
1

Zdržal sa : 0

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Miroslava Majerčáka a Maroša Korfantu.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Saskiu Kisovú a Helenu Šlejzákovú. 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. Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2019 (Príloha č. 2)
Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu za rok 2019. Poslanci sa oboznámili
s jeho obsahom. Po diskusii nemali k návrhu rozpočtu pripomienky na zmeny.
Poslanci OZ Záverečný účet za rok 2019 schválili bez výhrad.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu dodatku č.4 k zmluve o dielo Rekonštrukcia LD o predĺžení
termínu ukončenia a odovzdania k 31.08.2020. (Príloha č. 3)
Návrh Dodatku č.4 rieši posun termínu odovzdania lanovej dráhy na 31.08.2020. Predĺženie
termínu odovzdania oproti termínu podľa Dodatku č.3a 30.06.2020 bolo spôsobené pandémiou
Covid 19. Pracovníci firmy Michálek s.r.o. z dôvodu uzatvorenia hraníc s ČR nemohli vykonávať
rekonštrukčné práce. Tento dodatok neovplyvňuje konečnú cenu za dielo.
Poslanci OZ Dedinky návrh dodatku č. 4 v navrhovanom znení schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie žiadosti pani Janky Tkáčikovej o kúpu pozemku vo vlastníctve obce
Dedinky. (Príloha č. 4)
Poslanci OZ sa zhodli, že na prípadný predaj parcely C-KN č.256 o výmere 352 m2 je možné
uplatniť osobitný zreteľ, nakoľko k uvedenému pozemku nie je priamy prístup a je obklopený
parcelami iných vlastníkov. Pre účely obce je prakticky nepoužiteľný. Prístup z miestnej
komunikácie je iba cez parcelu C-KN č.255 ktorá je vo vlastníctve žiadateľky pani Janky
Tkáčikovej.
Poslanci OZ Dedinky schválili zámer na odpredaj vyššie uvedenej parcely.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod budovou miestnej
fary súpisné číslo 71. (Príloha č. 5)
Poslanci OZ po rozsiahlej diskusii sa zhodli na názore, že je potrebné preveriť všetky možné
náležitosti a dôsledky predaja žiadaných pozemkov, pretože sa jedná o centrum obce a prípadný
možný prevod – predaj na iného vlastníka (organizáciu) je pre obec nežiadúci.
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Obecné zastupiteľstvo preto poverilo starostu obce preveriť všetky možné dôsledky spojené
s predajom požadovaných parciel
Poslanci OZ Dedinky poverujú starostu obce Dedinky preveriť a konzultovať predaj pozemkov
s odborníkom v tejto oblasti.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Prerokovanie žiadosti p. Viery Kolpaskej o prenájom priestoru v budove OcÚ. (Príloha č. 6)
Dňa 22.06.2020 doručila na Obecný úrad v Dedinkách pani Viera Kolpaská žiadosť o prenájom
priestoru v budove OcÚ. Jednalo by sa o priestor jednej miestnosti za účelom vykonávania
relaxačných cvičení počas letných mesiacov a v prípadoch nepriaznivého počasia.
Poslanci OZ s prenájmom priestoru súhlasia a žiadosť schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Voľby Hlavného kontrolóra obce ( Príloha č. 7)
V súvislosti s ukončením činnosti Hlavného kontrolóra obce Ing. Eriky Pamulovej k 30.04.2020
výpoveďou je nutné vyhlásenie novej voľby Hlavného kontrolóra obce Dedinky na ďalšie funkčné
obdobie 6 rokov od 01.05.2020 – 30.04.2026..
Na úradnej tabuli obce bude vyvesený oznam v ktorom budú uvedené nasledujúce informácie
a kritériá:
1) Dátum konania volieb.
2) Kvalifikačné predpoklady.
3) Kritériá a požiadavky.
4) Požadované doklady a písomná prihláška.
5) Platové podmienky.
Spôsob vykonania voľby Hlavného kontrolóra obce.
1) Voľby Hlavného kontrolóra obce budú vykonané verejným hlasovaním.
2) Voľby sa vykonajú na zasadaní Obecného zastupiteľstva 21.08.2020 o 16.00 hod.
3) Starosta obce informuje poslancov o počte a dátume doručených obálok.
4) Posúdenie náležitostí prihlášok vykoná zapisovateľka Obecného zastupiteľstva spolu so
starostom obce a informujú poslancov o tejto skutočnosti.
5) Poslanci sa oboznámia s prihláškami jednotlivých kandidátov.
6) Jednotliví kandidáti sa prezentujú v poradí v akom boli doručené ich obálky.
7) Po prezentácii poslanci vykonajú verejné hlasovanie za každého kandidáta samostatne.
8) Na zvolenie Hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.
V zmysle § 18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení poslanci schválili úväzok hlavného
kontrolóra obce Dedinky 0,1.
Poslanci návrh voľby Hlavného kontrolóra schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Pričlenenie obce Nižná Slaná k Spoločnému obecnému úradu – stavebnému v Dobšinej.
Obec Nižná Slaná patrila do 31.05.2020 pod stavebný úrad Rožňava. Uznesením č. 15/2020
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vypovedalo zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu
s viacerými obcami, medzi ktorými bola aj obec Nižná Slaná..
Počas roka 2020 požiadala obec Nižná Slaná o pričlenenie pod spoločný obecný úrad – stavebný
úrad Dobšiná. V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/4/2020-3 zo dňa 30.03.2020
a v súlade §20 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení žiada o súhlas k vstúpeniu do
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Spoločného stavebného úradu v Dobšinej od 01.06.2020 na zabezpečenie výkonu prenesených
úloh štátnej správy na úseku Ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd a na
úseku Výstavby a územného plánovania a úsek dopravy.
10. Diskusia.

11. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 9. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice : Helena Šlejzáková
Ing. Saskia Kisová

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 26.06.2020
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