O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 15.12.2020
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 obce Dedinky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej
pomoci – pôžičke.
4) Schválenie uzatvorenia zmluvy na prijatie finančnej pomoci – pôžičke.
5) Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon auditu za rok 2020
6) Správa z finančnej kontroly 01/2020 – Doklady faktúr.
7) Správa z finančnej kontroly 02/2020 – Sociálny fond.
8) Rozpočtové provizórium na rok 2021.
9) Návrh VZN č. 36/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dedinky s účinnosťou
od 01.01.2021
10) Prerokovanie založenia integračného sociálneho podniku .
11) Schválenie dodatku o zmene ukončenia termínu rekonštrukcie lanovej dráhy.
12) Úprava rozpočtu obce k 31.12.2020
13) Schválenie zámeru obce Dedinky na predaj budovy Obecného úradu súp. č. 79
14) Diskusia.
15) Záver.

1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu zasadania OZ. Navrhol zaradiť do programu rokovania
ďalší bod :
1.

Schválenie zámeru obce Dedinky na odpredaj budovy Obecného úradu súp. č. 79
s priľahlými parcelami na účely zriadenia Domova sociálnych služieb pre starších občanov
Poslanci návrh na zaradenie tohto bodu schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

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

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Saskiu Kisovú a Helenu Šlejzákovú.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Maroša Korfantu 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 pomoci -

pôžičke (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.
Obec Dedinky v roku 2019 začala s Rekonštrukciou lanovej dráhy Dedinky. Uvedená akcia je
financovaná z prostriedkov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Košice
Región Turizmus. Nakoľko poskytnuté finančné prostriedky nepostačujú na úhradu faktúr za
uvedenú rekonštrukciu obec sa rozhodla chýbajúce finančné prostriedky riešiť formou návratnej
finančnej pomoci -pôžičky. Uvedená pôžička sa bude splácať pravidelne na základe splátkového
kalendára ktorý tvorí prílohu zmluvy o poskytnutí pôžičky. Zdrojom splácania budú tržby
z prevádzky lanovej dráhy.
Konštatuje, že dáva súhlasné stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške
20 000 €.
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 20 000 € poskytovanej Milanom

Červenkom ako súkromnou osobou. (Príloha č. 3)
Starosta obce Milan Červenka ponúkol obci možnosť poskytnutia finančnej pomoci vo forme
bezúrokovej pôžičky v sume 20 000 € zo svojich vlastných súkromných zdrojov na čiastočné
preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na rekonštrukciu lanovej dráhy.
Na tento účel odporučil poslancom OZ schváliť túto pomoc a uzatvorenie zmluvy o pôžičke.
Poslanci OZ Dedinky uzatvorenie zmluvy na prijatie finančnej pomoci – pôžičky v sume 20 000 €
schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

5. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon auditu za rok 2020. (Príloha č. 4)
Ekonómka Janka Leskovjanská predložila návrh na schválenie audítorskej spoločnosti.
Obce majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež podľa zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. Obec Dedinky spolupracuje s audítorskou spoločnosťou GemerAudit, s.r.o.,
Šafárikova 65, 048 01. Zmluva na audítorské služby sa každoročne obnovuje na obdobie jedného
roka.
Na základe kvalitného odvedenia audítorských služieb odporúčame OZ schváliť uvedenú
audítorskú spoločnosť aj pre nasledujúce účtovné obdobie, na overenie individuálnej účtovnej
závierky obce za rok 2020.
Poslanci audítorskú spoločnosť GemerAudit s.r.o. na výkon auditu za obdobie roka 2020 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Správa z finančnej kontroly 01/2020 – Doklady faktúr. (Príloha č. 5)
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ správu z vykonanej finančnej kontroly č. 1/2020
týkajúcu sa dodávateľských faktúr.
Poslanci správu z finančnej kontroly č. 1/2020 týkajúcu sa dodávateľských faktúr zobrali na
vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Správa z finančnej kontroly 02/2020 – Sociálny fond. (Príloha č. 6)
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ správu č. 2/2020 o výsledku kontroly tvorby a
čerpania sociálneho fondu v zmysle ustanovení č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a súvisiacich interných predpisov.
Poslanci správu z finančnej kontroly č. 2/2020 týkajúcu sa Sociálneho fondu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Rozpočtové provizórium na rok 2021. (Príloha č. 7)
Starosta obce informoval poslancov o zavedení rozpočtového provizória na rok 2020.
Poslanci schválili hospodárenie obce Dedinky v rozpočtovom provizóriu až do schválenia rozpočtu
obce na rok 2021.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Návrh VZN č. 36/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dedinky
s účinnosťou od 01.01.2021. (Príloha č. 8)
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území
obce Dedinky s účinnosťou od 01.01.2021 Úpravy sa týkali hlavne zvýšenia poplatku za TKO pre
objekty rekreácie a chát bez vlastníkov s trvalým pobytom na uvedených nehnuteľnostiach.
Poslanci OZ schválili o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dedinky s účinnosťou od
01.01.2021 v predloženom znení..
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Prerokovanie založenia integračného sociálneho podniku. (Príloha č. 9)
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Starosta obce oboznámil poslancov s podrobnosťami týkajúcimi sa založenia integračného
sociálneho podniku ako aj s možnosťami čerpania finančných prostriedkov na účely miezd
a technických zariadení.
Poslanci OZ schválili zriadenie sociálneho podniku.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Schválenie dodatku o zmene ukončenia termínu rekonštrukcie lanovej dráhy.
(Príloha č. 10)
Návrh Dodatku č.6 rieši posun termínu odovzdania lanovej dráhy na 31.05.2021. Predĺženie
termínu odovzdania oproti termínu podľa Dodatku č.5 k 31.12.2020 bolo spôsobené pandémiou
Covid 19 a jej druhou vlnou. Tento dodatok neovplyvňuje konečnú cenu za dielo.
Poslanci OZ Dedinky návrh dodatku č. 6 v navrhovanom znení schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2020. (Príloha č. 11)
Starosta obce predložil poslancom 2. úpravu rozpočtu k 31.12.2020.
Poslanci OZ 1. Úpravu rozpočtu k 31.12.2020 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Schválenie zámeru obce Dedinky na odpredaj budovy Obecného úradu súp. č. 79

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na predaj budovy súčasného Obecného
Úradu v Dedinkách. Na túto tému už bola vedená diskusia na 10. zasadaní OZ, pretože
bol prejavený záujem o odkúpenie tejto budovy.
Poslanci si určili podmienky, za ktorých by bolo možné budovu s pozemkami C-KN
č.118/102 (pod budovou) a C-KN č. 118/62 predať.
1. Budova sa odpredá výlučne na účely zriadenia Domova sociálnych služieb.
2. Prednostné právo umiestňovania miestnych záujemcov o túto službu.
3. Prednostne budú zamestnaní miestni záujemcovia o prácu v tomto zariadení
4. Poskytovanie stravovania aj pre miestnych dôchodcov ako aj ostatných záujemcov
V zmysle § 9a ods. 1 - 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prevody vlastníctva obcí sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže.
Poslanci OZ zámer a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy súp. č. 79 spolu
s pozemkami C-KN č.118/102 (pod budovou) a C-KN č. 118/62 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Diskusia
14.1. Starosta obce predložil poslancom návrhy firmy IKF v súvislosti s možnými budúcimi
výzvami pre rok 2021. Týka sa to nasledujúcich aktivít.




KANALIZÁCIA – upravený návrh zmluvy na projektovú dokumentáciu.
CYKLOCHODNÍK – vyznačiť trasu plánovaného cyklochodníka, prijať uznesenie na
zastupiteľstve o zapojení sa do výzvy na cyklochodníky.
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TURISTICKÉ AKTIVITY –v prílohe štúdia vyhliadkovej veže a obrazová štúdia ktorú IKF
spracovávala pre obec Muráň.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ............

Obecné zastupiteľstvo:
• poveruje starostu obce pre výber zhotoviteľa komplexných projektových služieb súvisiacich
s vybudovaním kanalizácie a ČOV v obci
• schvaľuje zapojenie obce do výzvy „IROP-PO1-SC122-2020-59 - na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“
• schvaľuje aby sa v roku 2021 vypracovala štúdia turistických atrakcií pre zvýšenie rozvoja
cestovného ruchu v obci a zvýšenia povedomia o obci
Poslanci OZ návrh na uznesenie schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14.2. Starosta obce predložil 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.
Na splátku úveru:
Na bežné výdavky sumu:
Na kapitálové výdavky sumu:

6 000,00 €
2 038,87 €
1 658,00 €

Poslanci OZ schvaľujú použitie prostriedkov rezervného fondu podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 12. zasadanie OZ ukončil.
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Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice :

Maroš Korfanta
Miroslav Majerčák

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

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

V Dedinkách, 15.12.2020
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