Zápisnica
č. 5 / 2014
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnom Medzeve
dňa 27.12.2014

Poslanci:
Erich Eiben
Ing. Jana Herchlová – ospravedlnená
Ing. Jozef Kurucz
Mgr. Jarmila Lukasová
Ing. František Revický
Irena Sedláková
Ing. Ján Schürger, PhD. - ospravedlnený
Prítomní poslanci: 5
Pracovníci OcÚ: Grabanová Miluše, Jamnická Michaela, Ing. Gerhard Ballasch
Starosta: Ing. Róbert Nálepka
Program rokovania: Viď pozvánka
Priebeh zasadnutia:
Starosta obce Ing. Róbert Nálepka privítal poslancov OZ, predsedníčku miestnej volebnej
komisie Gabrielu Langovú a občanov. Ospravedlnil pani Ing. Janu Herchlovú a Ing. Jána
Schürgera. Predložil návrh programu rokovania.
1. OZ schválilo
program rokovania obecného zastupiteľstva, bez pripomienok
/ uznesenie č. 51 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Pozn.: Mgr. Jarmila Lukasová nehlasuje, až po zložení sľubu poslanca.
2. OZ schválilo:
- voľbu návrhovej komisie: Erich Eiben, Ing. Jozef Kurucz
- voľbu overovateľov zápisnice: Ing. František Revický, Irena Sedláková
/ uznesenie č. 52 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Bod 4. (viď pozvánka)
Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Gabrielu Langovú, aby
prečítala sľub poslanca OZ, následne Mgr. Jarmila Lukasová zložila sľub poslanca a bolo jej
odovzdané osvedčenie.
Starosta obce skonštatoval, že pani poslankyňa Mgr. Jarmila Lukasová zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca.
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3. OZ konštatuje, že
Mgr. Jarmila Lukasová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
/ uznesenie č. 53 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Bod 5. (viď pozvánka)
Starosta obce požiadal o návrh uznesenia.
4. OZ schvaľuje:
členov valného zhromaždenia v tomto zložení:
Erich Eiben
Ing. Jana Herchlová
Ing. Jozef Kurucz
Mgr. Jarmila Lukasová
Ing. František Revický
Irena Sedláková
Ing. Ján Schürger, PhD.
Ing. Róbert Nálepka – predseda valného zhromaždenia
/ uznesenie č. 54 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Bod 6. (viď pozvánka)
5. OZ
I. schvaľuje:
zmluvu o nájme nebytových priestorov o výmere 77 m2 predajne potravín na ulici
HSNP č. 204/164, Vyšný Medzev z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu
zabezpečenia zásobovania obyvateľstva; pre Marcela Tatranského, Banícka 35, Vyšný
Medzev, od 01.01.2015 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výška
nájomného je stanovená na 33,00 € na kalendárny mesiac.
II. doporučuje
starostovi obce s nájomcom podpísať nájomnú zmluvu.
/ uznesenie č. 55 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
● Rôzne
6. OZ
I. schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní poradenských služieb s: Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n.o., Hellova 2, 040 11 Košice v zastúpení Ing. Viera Mihoková; na
obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v sume 1 900,00 € z prebytku
rozpočtu obce roku 2015.
II. doporučuje
starostovi obce s poskytovateľom služieb uzavrieť zmluvu.
/ uznesenie č. 56 / 2014 / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
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● Diskusia
Pani poslankyňa Irena Sedláková vzniesla tri pripomienky:
1.
viac investovať do vianočnej výzdoby.
► Starosta obce: „v januári sa má prehodnocovať rozpočet obce, bude sa deliť prebytok,
treba myslieť aj na nákup ozdôb, pretože jednak sú už staré, a druhá vec je, že som
nespokojný s prácou pána Médera Richarda, pretože za pána Fabiana sa nestalo, žeby
nainštaloval ozdoby, ktoré na polovicu nesvietia. Stále boli ozdoby odskúšané, opravené a až
potom boli inštalované. Čo bude možné opravíme a samozrejme aj dokúpime nové ozdoby”.
2.
osvetlenia na cintoríne počas Vianočných sviatkov vrátane Silvestra, a úprava
cintorína /odstránenie krtincov/.
► Starosta obce: „opäť sa to týka organizácie práce, pretože sú k dispozícii aj aktivační
pracovníci. Myslím si, že technik resp. údržbár obce by mal takéto veci riešiť”.
3.
nefungujúce osvetlenie na tzv. „novej ceste” pred pani Sedlákovou.
► Starosta obce: „bola pred Vianocami k dispozícii plošina, upozornil som Richarda na to,
že je potrebné, aby všetky svetlá vrátane Lucia Bane svietili. Vyriešime v novom roku”.
Pani poslankyňa Mgr. Jarmila Lukasová vzniesla pripomienky na:
1.
samospádovú studňu na hornom konci obce /pred pánom Trojanom/, na
vytekanie vody s rúry.
► Starosta obce: „je prasknuté potrubie „čurky”, stalo sa to pri vyrezávaní suchého orecha.
Vieme o tom, v najbližšom možnom termíne opravíme”.
2.
prečisťovanie studní.
► Starosta obce: „budú to riešiť hasiči z Lucia Bane, prípadne pomôže mesto Medzev, ale až
v jarných mesiacoch”.
3.
obnovenie knižnice, ktorú by sprevádzkovala pani Drábová, ktorá má o to
záujem.
► Starosta obce: „knihy je potrebné premiestniť späť do malej zasadačky na Obecný úrad, je
tu aj lepší prístup. Je potrebné v prvom rade všetky knihy spísať, urobiť zoznam kníh. Nájdu
sa aj ľudia, ktorý chcú knihy venovať pre knižnicu. Každá aktivita je vítaná. Podrobnejšie sa
tomu budeme venovať v januári”.

Zapisovateľ: Michaela Jamnická

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

Overovatelia zápisnice:
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Ing. František Revický

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

Irena Sedláková

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