O B E C

D E D I N K Y

Zápisnica z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 27.08.2021
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
1) Otvorenie zasadania .
1. Schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2) Správa o plnení uznesení.
3) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpčtu za rok 2021.
4) Stanovisko hlavnej kontrolórky – Kontrola pokladne.
5) Návrh na úpravu rozpočtu 2021
6) Návrh na použitie Rezervného fondu.
7) Informovanie ohľadne Rekonštrukcie LD Dedinky – Geravy.
8) Predaj časti pozemku parc . č. E-KN 140/2.
9) Správa z finančnej kontroly č. 4/2021 - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Dedinky.
10) Diskusia.
11) Záver.
1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu 15. zasadania OZ.
1.1) Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 15. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

1.2) Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Helenu Šlejzákovú a Mgr. Anton Horvátha.
1.3) 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 : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0
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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 plneniu rozpočtu za rok 2021 (Príloha č. 2)
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ so správou z finančnej kontroly č. 3/2021 týkajúcej
sa kontroly plnenia rozpočtu za rok 2021.
Cieľom kontroly bolo preverenie zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými prostriedkami a a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri
hospodárení a nakladaní s majetkom obce.
Poslanci OZ Dedinky stanovisko Hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za rok 2021 zobrali na
vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky – kontrola vedenia pokladnice. (Príloha č. 3)
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ so správou z kontroly na mieste č. 2/2021 týkajúcej
sa kontroly vedenia pokladnice za rok 2021.
Cieľom kontroly bolo preverenie správnosti vednia pokladnice v zmysle platných právnych
predpisov za obdobie január – máj 2021.
Predmetom kontroly boli doklady :
 pokladničná kniha obdobie 1. – 5.2021
 príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 inventarizačné zápisy
 dohoda o hmotnej zodpovednosti
Poslanci OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky – kontrola vedenia pokladnice zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Návrh na úpravu rozpočtu 2021. (Príloha č. 4)
Starosta obce predniesol poslancom Návrh na úpravu rozpočtu obce Dedinky na rok 2021.
Dôvodovú správu vypracovala a prečítala ekonómka obce Janka Leskovjanská.
Poslanci Návrh na úpravu rozpočtu obce Dedinky na rok 2021 schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Návrh na použitie rezervného fondu. (Príloha č. 5)
Ekonómka obce Janka Leskovjanská predložila návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu
na kapitálové výdavky v sume 10527,37 na úhradu faktúr za rekonštrukciu lanovej dráhy.
Na kapitálové výdavky sumu: 10 527,37 €
Poslanci OZ Návrh na použitie rezervného fondu schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0
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7. Informovanie ohľadne Rekonštrukcie LD Dedinky – Geravy.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave rekonštrukčných prác na lanovej dráhe.
Sedačky sú opravené a 16.08.2021 boli dovezené a uložené v dolnej stanici lanovej dráhy. Pri
testovacej jazde s jednou sedačkou bol zistený nedostatok v umiestnení pracovných plošín.
Strieška sedačky sa zachytila na troch podperách o pracovné plošiny a tým bola poškodená.
Dodávateľ sa rozhodol demontovať pracovné plošiny a upraviť ich tak aby sa striešky sedačiek o
nich nezachytávali.
Poslanci OZ správu o stave rekonštrukčných prác zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Predaj časti pozemku parc . č. E-KN 140/2. (Príloha č. 6)
Poslanci sa opäť oboznámili s predmetom žiadosti pána Róberta Tökölyho z minulého zasadania
Obecného zastupiteľstva ohľadne predaja časti pozemku parc . č. E-KN 140/2.
Pán Róbert Tököly navrhol, že je ochotný zaplatiť kúpnu cenu maximálne 10 500 € za výmeru cca
766 m2. Nie všetci prítomní poslanci sa s tým stotožnili. Poslankyňa Helena Šlejzáková navrhla
cenu 11 000 €.
Nakoniec sa poslanci OZ rozhodli zverejniť zámer na predaj časti pozemku odčlenením od
pozemku parc . č. E-KN 140/2, zameranej geometrickým plánom a vyhlásením obchodnej
verejnej súťaže
Poslanci OZ schválili zámer a vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj časti
pozemku parc . č. E-KN 140/2.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Správa z finančnej kontroly č. 4/2021 - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Dedinky. (Príloha č. 7)
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ so správou z finančnej kontroly č. 4/2021 týkajúcej
sa kontroly stavu a vývoja dlhu obce Dedinky. Kontrolou vývoja dlhu bolo zistené, že dlh obce bol
v kontrolovanom období nad stanovenou hranicou a je potrebné prijať opatrenia na zníženie
dlhu.
Na základe výsledkov preverenia účtovných ako aj finančných podkladov bolo zistené, že
ustanovenie § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách nebolo v kontrolovanom
období dodržané. Celková suma dlhu obce presiahla 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, a je potrebné prijať opatrenia na zníženie celkovej sumy
dlhu obce. Hlavná kontrolórka v správe z kontroly upozornila kontrolovaný subjekt, že obec v
zmysle § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách má sledovať v priebehu rozpočtového roka
vývoj dlhu a splátok návratných zdrojov financovania.
Poslanci OZ Správu z finančnej kontroly č. 4/2021 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Diskusia
1. Poslanec Maroš Korfanta
Navrhuje zaslať list – osloviť Správu Národného parku Slovenský raj, aby bolo umožnené
zriadiť riadny značený turistický chodník bez nutnosti sprevádzania horským sprievodcom na
Gačovskú skalu.
2.

Žiadosť Samuela Zamišku o zriadenie prevádzky: (Príloha č. 8)
Dňa 26.08.2021 bola na Obecný úrad doručená žiadosť pána Samuela Zamišku o zriadenie
prevádzky na pozemkoch patriacich obci Dedinky.
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Jedná sa o podnikateľskú aktivitu v nasledujúcom rozsahu:
Predmet predaja:
1. rýchle občerstvenie, nápoje alkoholické/nealkoholické, káva, suveníry, terasa
2. aktivity pre deti - tabuľa, šmykľavka, pieskovisko
3. požičovňa E-Bike, dobíjacia stanica
4. predajňa bude sezónnou prevádzkou
5. zmrzlina, miešané nápoje
Poslanci zaujali k tejto žiadosti nasledujúce stanovisko:
Nakoľko je prakticky koniec sezóny a nepredpokladáme že v nasledujcom blízkom obdobi by
žiadateľ chcel vykonávať vyššie uvedené aktivity súvisiace práve s letnou turistickou sezónou,
prekladáme tento bod – žiadosť na obdobie pred nasledujúcou turistickou sezónou.
Žiadateľovi odporúčame znovu sa obrátiť so žiadosťou na Obecné zastupiteľstvo v Dedinkách,
v čase , keď to bude aktuálne. Starosta oboznámi žiadateľa s výsledkom rokovania o jeho
žiadosti.

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

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice :

Maroš Korfanta
Miroslav Majerčák

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

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

V Dedinkách 27.08.2021
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