O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 09.03.2020
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 návrhu rozpočtu na rok 2020.
4) Prerokovanie návrhu na navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál o 23 000 € .
5) Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi s firmou NATUR-PACK.
6) Informácia k žiadosti na ŠOP SR Správa NP Slovenský raj k zámeru ,,Pravidelná linka so
sprievodcom na Gačovskú skalu".
7) Informovanie ohľadne naviac prác na rekonštrukcii lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
8) Prerokovanie žiadosti pani Janky Tkáčikovej o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Dedinky.
9) Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod budovou miestnej
fary súpisné. Číslo 71.
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 obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 8. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Miroslava Majerčáka a Mgr. Antona Horvátha.
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
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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 : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 (Príloha č. 2)
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020. Poslanci sa oboznámili s jeho
obsahom. Po diskusii nemali k návrhu rozpočtu pripomienky na zmeny.
Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2020 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Prerokovanie návrhu na navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál o 23 000 €. (Príloha č. 3)
Starosta obce informoval poslancov o možnosti navýšenia sumy na účte Municipálny úver –
Univerzál o 23 000 €. Týmto opatrením bude možné čerpať sumu úveru 55 300 € s 1% úrokom
a konečnou splatnosťou úveru 11.03.2030.
Poslanci OZ Dedinky navýšenie sumy MÚU o 23 000 € schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi s firmou NATUR-PACK. (Príloha č. 4)
Firma NATUR-PACK predložila obci Dedinky návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi, vzhľadom na legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj na
potrebu zefektívnenia plnenia jednotlivých ustanovení zmluvy.
Na Dodatok č.3 prechádza celé znenie zmluvy plus úprava a doplnenie niektorých ustanovení
Zmluvy.
Poslanci OZ Dedinky návrh dodatku schválili v predloženej podobe.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Informácia k žiadosti na ŠOP SR Správa NP Slovenský raj k zámeru ,,Pravidelná linka so
sprievodcom na Gačovskú skalu".(Príloha č. 5)
Obec Dedinky dňa 25.11.2019 listom požiadala ŠOP SR Správy Národného parku Slovenský raj
o vydanie súhlasného stanoviska pre potreby žiadosti o finančné prostriedky pre projekt
„Pravidelná linka so sprievodcom na Gačovskú skalu“.
Po predošlej konzultácii s riaditeľom Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Tomášom
Dražilom by trasa mala viesť z obce Dedinky – Gačovská skala – Geravy a späť s doprovodom
kvalifikovaného horského vodcu.
Túry by sa vykonávali v pravidelných intervaloch sobotu a nedeľu za priaznivého počasia.
V prípade individuálneho záujmu bude možné službu objednať aj počas pracovných dní.
K predloženému zámeru Správa NP Slovenský raj dala nasledovné
stanovisko
Správa NP Slovenský raj predbežne súhlasí s navrhovaným zámerom. Pred konkrétnou realizáciou
je potrebné túto činnosť legislatívne doriešiť vydaním výnimky zo zakázaných činností na
Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o ŽP
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Poslanci OZ Dedinky informáciu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Informovanie ohľadne naviac prác na rekonštrukcii lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
(Príloha č. 6)
Po demontáži sedačiek a prvej prehliadke dňa 17.10.2019 bolo náhodne vybraných 15 kusov na
fyzické posúdenie a ultrazvukovú skúšku. Následne bol vyhotovený Protokol č. 5/137- Stav
demontovaných vozov sedačiek, kde bolo konštatované, že je nutná výmena skorodovanej časti
nosného rámu sedačiek vyrezaním tejto časti a zváraním vložená nová časť rámu.
Nutnosť výmeny je podložená Ultrazvukovou skúškou UT0074-05, ktorá je súčasťou Protokolu č.
5/137. Táto časť bola riešená Dodatkom č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019
Dňa 10.02.2020 bol po druhej podrobnej prehliadke ostatných mechanických a pohyblivých častí
sedačiek vyhotovený ďalší Protokol 09/137 – Stav sedačiek po demontáži, z ktorého vyplynula
nutnosť zaujať stanovisko k ďalším problémom (tieto neboli posudzované pri prvej prehliadke),
keď sedačky v aktuálnom stave sú nepoužiteľné.
Firma Michálek navrhla riešenie, kde by sa kompletne zrepasovalo 145 ks sedačiek.
Súčasťou repasácie mala byť obnova všetkých mechanických a pohyblivých častí a výroba nových
laminátových dielov v cene 85 348 €.
Pri tomto variante však nie je možné dodržať termín odovzdania diela 30.06.2020 a aj cenovo je
to nevyhovujúce.
Starosta preto navrhol druhý variant podľa Protokolu 09a/137 – Stav sedačiek po demontáži, kde
je termín odovzdania 30.06.2020 a cena naviac prác je 45 240 €.
Obsahuje nasledujúce práce a diely:
- kompletná demontáž sedačiek
- pevné uchytenie - demontáž, očistenie, nové púzdra, nový spojovací materiál
- pružiny otočného mechanizmu proti vypadnutiu cestujúceho a pružiny zaistenia polohy
sedadla - poškodené, skorodované, nefunkčné - dodávka nových nerezových pružín
- tyčka sedadla - skorodovaná - výroba novej, galvanicky pozinkované
- kryt otočného mechanizmu - otlčený- výroba nového, galvanicky pozinkované
- gumové dorazy - nefunkčné (starnutie) - výmena za nové
- drobné kovové a plastové diely - Očistenie, tryskanie, lakovanie
- spojovací materiál - nový
- laminátové diely budú zbavené pôvodných náterov pieskovaním a následne nalakované
vhodným náterom RAL5005 (modrá), spojovací materiál pre tieto diely bude dodaný
nový
- kompletná montáž sedačiek.
Dňa 19.02.2020 bol starosta osobne vo firme Michálek s.r.o. v Chrudimi skontrolovať stav
sedačiek a konštatoval, že sedačky v stave v akom sa teraz nachádzajú sú nepoužiteľné a určite
by neprešli kontrolou. V prílohe je niekoľko obrázkov ilustrujúcich súčasný stav.
V súvislosti s vyššie uvedeným navrhuje uzatvoriť dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019
o navýšení sumy na rekonštrukciu o 45 240 € a upraviť celkovú cenu na 842 184 €.
Poslanci OZ s uzatvorením dodatku k zmluve o dielo a navýšením sumy o 45 240 € súhlasili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

8. Prerokovanie žiadosti pani Janky Tkáčikovej o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Dedinky.
( Príloha č. 7)
Starosta predložil opakovanú žiadosť pani Janky Tkáčikovej na odkúpenie pozemku C-KN č. 256,
výmera parcely 352 m2, uvedenej na LV č. 320 vo vlastníctve obce Dedinky. Starosta spresnil
informáciu poslancom o ktorú parcelu a jedná.
Poslanci sa dohodli, že si preveria stav a umiestnenie parcely na mieste a na nasledujúcom
zasadaní podajú stanovisko.
K tomuto bodu sa nebude prijímať uznesenie.
9. Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod budovou miestnej
fary súpisné číslo 71. (Príloha č.8)
Na základe predchádzajúcej žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi a opakovanej ústnej žiadosti
miestneho farára ThDr. Radomíra Bodzionyho, starosta predložil návrh na odkúpenie pozemku
pod budovou miestnej fary súp. č. 72 . jedná sa o záber parcely v rozsahu plochy budovy a 2
metre okolo nej, a kvôli prístupu zo strany miestnej komunikácie do fary aj časť medzi budovou
a komunikáciou v šírke budovy. Po diskusii, keď sa poslanci nezhodli na jednoznačnom
stanovisku, prijali záver, že si ešte nechajú čas na rozmyslenie k uvedenej žiadosti.
Hlavná kontrolórka poukázala na nehospodárne nakladanie s majetkom obce, z dôvodu, že
Rímskokatolícka cirkev neplatí nájom za pozemok ktorý využíva, čo žiadala aj uviesť do zápisu.
Poslanci OZ sa rozhodli nechať si čas na rozmyslenie, nehlasovať o tomto bode rokovania
a neprijímať zatiaľ žiadne uznesenie.
10. Diskusia.
11. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 8. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice : Helena Šlejzáková
Ing. Saskia Kisová

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 09.03.2020
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