
Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25

Sp. zn.: UK1-A-10 – Zápisnica č. 3/2020

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Vyšný Medzev

spísaná vo Vyšnom Medzeve, dňa   19.08.2020

Prítomní: - poslanci: Július Fabian
Brigita Gedeonová

        Ing. František Revický
Irena Sedláková
Ing. Erich Fabian (od uznesenia č. 27/2020)
Helmut Eližer
Erich Eiben

       - starosta obce: Ing. Róbert Nálepka
- zapisovateľka: Martina Picová
- zamestnanci obecného úradu: Miluše Grabanová, Ing. Gerhard Ballasch

Neprítomný: 
       

Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dopyty poslancov a občanov obce
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zámer prenájmu majetku obce (Obec Vyšný Medzev podľa § 9a ods. 9 písm. c. Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať 
majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa nasledovne: zlepšenie služieb pre verejnosť 
dostupnosť pre občanov obce. Obecný majetok, ktorý sa nachádza v obci Vyšný Medzev – 
budova OcÚ na prízemí, v k. ú. Vyšný Medzev, parc. č.  423/1  , LV č. 2687, vo výmere   
49,5  m2  pre denti belli s. r. o. Štóska 807/74, 044 25 Medzev)

6. Schválenie zmluvy o partnerstve – Agromold a. s., Hatiny 177, 045 01 Debraď
7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce na uloženie 

kanalizačného potrubia pre projekt Zberný dvor Vyšný Medzev
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Priebeh zasadania:

Starosta obce Ing. Róbert Nálepka poslancov OZ.

1. OZ schvaľuje:
program rokovania obecného zastupiteľstva; bez pripomienok.

    /uznesenie č. 25 / 2020 /,  /hlasovanie: jednomyseľne – za /



2. OZ schvaľuje:
- voľbu návrhovej komisie: Ing. Revický František, Eližer Helmut
- voľbu overovateľov zápisnice: Gedeonová Brigita, Sedláková Irena

    /uznesenie č. 26 / 2020 /,  / hlasovanie: jednomyseľne – za /

Bod 3. (viď program zasadania)
-

Bod 4. (viď program zasadania)

►  Ing.  Gerhard  Ballasch,  kontrolór  obce  prečítal  plnenie  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  zo  dňa
24.06.2020.
►  Starosta obce informoval k uzneseniu 09/2020, že p. Čížek, stavebný dozor - „Rekonštrukcia
kultúrneho  strediska“  je  na  dovolenke,  upravený  harmonogram  prác  bude  predložený  na
nasledujúcom zastupiteľstve. 
►  Starosta obce ďalej informoval, že faktúra od UNISTAV (Rekonštrukcia kultúrneho strediska)
sa uhradila z úveru a nie z rezerveného fondu a 13.08.2020 sa odoslala žiadosť o refundáciu na
PPA.
(Kontrola  plnenia  uznesení  Obecného  zastupiteľstva  Vyšný  Medzev;  viď  príloha  v materiáloch
ZASADNUTIA OZ  zo dňa 19.08.2020).

3. OZ berie na vedomie:
kontrolu  plnenia  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  zo  dňa  24.06.2020;  predloženú  hlavným
kontrolórom  obce; bez pripomienok.

    /uznesenie č. 27 / 2020/,  /hlasovanie: jednomyseľne – za/

Bod 5. (viď program zasadania)
►   Ing. Róbert Nálepka, starosta obce informoval, že p. Baníková má zámer od septembra začať
prerábať priestory. Starosta navrhol určiť výšku nájmu podľa cenníka mesta Medzev. Výška nájmu
a prípadne aj nájomná zmluva by boli predmetom ďalšieho zastupiteľstva.

4. OZ schvaľuje:
Zámer prenájmu majetku obce (Obec Vyšný Medzev podľa § 9a ods.  9  písm.  c.  Zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať
majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa nasledovne: zlepšenie  služieb  pre  verejnosť
dostupnosť pre občanov obce. Obecný majetok, ktorý sa nachádza v obci Vyšný Medzev  –
budova OcÚ na prízemí, v k. ú. Vyšný Medzev, parc. č.  423/1  , LV č. 2687, vo výmere 49,5  m2

pre denti belli s. r. o. Štóska 807/74, 044 25 Medzev)
 /uznesenie č. 28 / 2020/,  /hlasovanie: jednomyseľne – za/

Bod 6. (viď program zasadania)

►   Ing.  Róbert  Nálepka,  starosta  obce,  prečítal  obsah Zmluvy o partnerstve so spoločnosťou
AGRO-MOLD,  a.s.  Informoval  o  cenovej  ponuke,  ktorá  bola  predložená  spoločnosti  AGRO-
MOLD,  a.s.  a  ktorá  je  súčasťou  zmluvy.  Starosta  obce  informoval  o  vhodných  možnostiach
realizácie prípojky. Pôjde o spoločný projekt s firmou AGRO-MOLD, a.s. kvôli projektu „Zberný
dvor Vyšný Medzev“.
(Zmluva o partnerstve, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa 19.08.2020).

5. OZ schvaľuje:
    zmluvu o partnerstve zo dňa 17.08.2020: 



Navrhovateľ Agromold a.s., Hatiny 77, 045 01 Debraď, partner: Obec Vyšný  Medzev,  Hrdinov
SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev
 /uznesenie č. 29 / 2020/, /hlasovanie: jednomyseľne – za/

Bod 7. (viď program zasadania)

6. OZ schvaľuje:
    použitie rezervného fondu vo výške 8 260,92 EUR v zmysle zmluvy o partnerstve zo dňa
   17.08.2020 na financovanie uloženia kanalizačného potrubia (kanalizačnej prípojky)v dĺžke 250m
    pre projekt Zberný dvor Vyšný Medzev.
    / uznesenie č. 30 / 2020/, /hlasovanie jednomyseľne – za/

• rôzne

Bod 8. (viď program zasadania)

►    Ing.  Róbert  Nálepka,  starosta  obce,  vysvetlil  rozsah  prác  ohľadom  realizácie  elektrickej
prípojky.

7. OZ berie na vedomie:
    rozpočtové opatrenia starostu obce č. 4

    rozpočtových opatrení č.4 :
    - nákup materiálu na odvodňovací rigol v sume 1 840 EUR, ktorý bol financovaný zo zníženej
      položky odvozu odpadu ( 1 840 EUR)
    - prevedené práce na výstavbu rigolu 1 870 EUR
      upravená položka Mestská polícia (870 EUR) a obecné oslavy (1000 EUR)

8. OZ schvaľuje:
   nákup materiálu a realizáciu elektrickej prípojky pre projekt Zberný dvor Vyšný Medzev 
   vo výške 1500 EUR firmou Ján Berník, Rožňavská 74, 045 01 Moldava nad Bodvou, 
   IČO: 30306535 z prebytku bežného rozpočtu roku 2020.
   / uznesenie č. 31 / 2020/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
• diskusia

►   Ing. Róbert Nálepka, starosta obce, informoval o zámere riešenia kompostoviska pre odpad 
z verejných priestranstiev cez výzvu. Dočasne uzavrieť zmluvu s mestom Medzev na využívanie
ich kompostoviska. 
►   P. Bučko Jozef sa sťažoval na svojho suseda p. Kulcsára, ktorý chová hydinu príliš blízko, 
4-5m od jeho studne a taktiež na komín, ktorý má jeho sused v dezolátnom stave. Starosta prisľúbil
preverenie situácie na mieste.

Zapisovateľ: Martina Picová ...................................

Overovatelia zápisnice: 

Gedeonová Brigita ...................................
    

Sedláková Irena ...................................


