Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25
Sp. zn.: UK1-A-10 – Zápisnica č. 2/2021
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Vyšný Medzev
spísaná vo Vyšnom Medzeve, dňa 11.05.2021
Prítomní: - poslanci: Ing. František Revický
Irena Sedláková
Ing. Erich Fabian
Erich Eiben
Július Fabian
Helmut Eližer
- starosta obce: Ing. Róbert Nálepka
- zapisovateľka: Martina Picová
- zamestnanci obecného úradu: Miluše Grabanová, Ing. Gerhard Ballasch
Neprítomný: - poslankyňa: Brigita Gedeonová
Program zasadania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dopyty poslancov a občanov obce
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie prenájmu obecného majetku - (kolkáreň)
6. Schválenie nákupu kosačky (údržba verejného priestranstva)
7. Návrh na zriadenie informačného SMS systému (mobilný rozhlas)
8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce
9. Informácia o vykonaných prácach - „Rekonštrukcia kultúrneho strediska“
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Priebeh zasadania:
Starosta obce Ing. Róbert Nálepka privítal poslancov OZ.
Bod 1. (viď program zasadania)
1. OZ schvaľuje:
program rokovania obecného zastupiteľstva; bez pripomienok.
uznesenie č. 17/2021 /, /hlasovanie: jednomyseľne – za /
Bod 2. (viď program zasadania)
2. OZ schvaľuje:
- voľbu návrhovej komisie: Ing. Revický František, Ing. Fabian Erich
- voľbu overovateľov zápisnice: Irena Sedláková, Helmut Eližer
/uznesenie č. 18 / 2021 /, / hlasovanie: jednomyseľne – za /

Bod 3. (viď program zasadania)
Bod 4. (viď program zasadania)
► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce skontroloval plnenie uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
31.03.2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
3. OZ berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2021; bez pripomienok.
/uznesenie č. 19 / 2021/, /hlasovanie: jednomyseľne – za/
Bod 5. (viď program zasadania)
► Ing. Róbert Nálepka, starosta obce, skonštatoval že po zverejnení zámeru prenájmu majetku
na web stránke obce a na úradnej tabuli obce sa okrem firmy Rongo s.r.o. neprihlásil žiaden iný
záujemca o prenájom kolkárne. Ďalším krokom bude vypracovanie nájomnej zmluvy s firmou
Rongo, s.r.o., samozrejme za dodržanie istých podmienok ako: realizovanie kolkárskych turnajov,
memoriál turnaj z dôvodu zachovania tradícií.
Ďalej objasnil rozsah potrebných investícií do zariadenia firmou Rongo, s.r.o.
4. OZ schvaľuje:
prenájom obecného majetku pre firmu RONGO, s.r.o., Mariánske Nám. 13, 044 25 Medzev,
IČO: 52 879 194 (kolkáreň o výmere 278,63 m2 na pozemku parc.č. 447/2 a 447/3, LV č. 867,
k.ú. Vyšný Medzev) - z dôvodu osobitného zreteľa na obdobie 5 rokov z dôvodu skvalitnenia
služieb občanom Vyšného Medzeva podľa zákona 138/1991 o majetku obci, § 9a ods. 8
za cenu 150 EUR/kalendárny mesiac + médiá (plyn, voda,
elektrina v priestoroch kolkárne,
WC – voda) na základe vystavenej faktúry obcou kvartálne.
5. OZ súhlasí:
s odpočítaním investícií (vybavenie výčapného pultu, svietidlá, stoly, stoličky, krytina podláh
v priestoroch
prevádzky a kolkárskych dráh) do zariadenia prevádzky predložených
dokladmi (faktúry, bločky) po odsúhlasení z nájmu.
6. OZ žiada:
o vypracovanie protokolu o prevzatí a odovzdaní uvedenej investície do majetku obce Vyšný
Medzev pred spustením prevádzky. Poverená osoba: kontrolór obce Ing. Gerhard Ballasch.
/uznesenie č. 20 / 2021/, /hlasovanie: jednomyseľne – za/
Bod 6. (viď program zasadania)
► Starosta obce navrhol po konzultácii so zodpovedným zamestnancom obce za kosenie p.
Ľubomírom Fabianom a zamestnancami OPLaS, s.r.o. p. Petrom Quallichom a Júliusom Fabianom
a po poradenstve a odporúčaní ohľadom typu kosačky pánom Bistikom z firmy Terra Vari Servis v
Moldave nad Bodvou nákup kosačky - z dôvodu šetrenia nákladov na kosenie. Bude možné
zvládnuť skosiť väčšie plochy svojpomocne. Taktiež skonštatoval, že z hľadiska vzdialenosti
predajne je pre budúci servis a údržbu stroja najvhodnejšia kúpa od firmy Terra Vari Servis
v Moldave nad Bodvou. Vykoná sa prieskum trhu.
► poslanec Helmut Eližer potvrdil dobrý servis u p. Bistiku a taktiež, že kúpa z firmy Terra Vari
Servis by bola najideálnejšia.
(Úprava rozpočtu č. 2 k 11.05.2021, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa
11.05.2021).
7. OZ schvaľuje:
nákup kosačky na údržbu verejného priestranstva v hodnote 1 779 EUR a prídavného zariadenia
(mulčovač) v hodnote 479 EUR. Spolu maximálne 2 258 EUR s DPH.
8. OZ schvaľuje:
úpravu rozpočtu č. 2 k rozpočtu roku 2021:
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číslo
1.
2.
3.
4.

ekonomická
klasifikácia

rozpočtová
klasifikácia

rozpočet
schválený
V€

zmena
stavu
v€

po zmene
v€

0412
0412
0451
0510

713 004
633 004
635 006R1
633 006

0
1 000
2 000
2 500

+ 2 258
- 600
- 658
- 1 000

2 258
400
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text
Nákup kosačky
Prevádzkové prístr., náradie
Údržba ciest VM
VM verejné priestranstvo

/uznesenie č. 21 / 2021/, /hlasovanie: jednomyseľne – za/
Bod 7. (viď program zasadania)
► Starosta obce predniesol ponuku od firmy IT -Rex týkajúcu sa SMS systému – mobilný rozhlas,
na podnet kontrolóra obce Ing. Gerharda Ballascha sa konalo osobné stretnutie, na ktorom bol SMS
systém starostovi obce názornými ukážkami predstavený. Ďalej informoval o ročnom poplatku
150€ na rok a potrebu nákupu mobilnej SIM karty s neobmedzeným množstvom SMS. Celkové
náklady sú cca 300 € ročne. Taktiež objasnil viaceré technické funkcie a vymoženosti SMS
systému.
► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce, SMS systém od firmy IT – Rex odporúča po
skúsenostiach s prácou s predmetným systémom v obci Malá Ida.
(Cenová ponuka IT-Rex, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa 11.05.2021).
9. OZ súhlasí:
so zriadením informačného SMS systému pre občanov obce Vyšný Medzev (do 300 €/rok)
a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy.
/uznesenie č. 22 / 2021/, hlasovanie: hlasovalo 6 poslancov, 5 poslanci – za, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania/.
Bod 8. (viď program zasadania)
► Starosta obce informoval, že ide prevažne o transfer ohľadom Covid testovaní, ďalej
informoval o skutočnosti, že obec testovaním neprichádza do straty, 5€ na 1 otestovanú osobu je
dostačujúca a vysvetlil použitie daných finančných prostriedkov.
(Rozpočtové opatrenia č. 2 k 31.03.2021, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa
11.05.2021).
10. OZ berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2 k 31.03.2021. Viď príloha Rozpočtové opatrenia č. 2.
/uznesenie č. 23/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
Bod 9. (viď program zasadania)
► Starosta obce informoval o ukončení prác na „Rekonštrukcii kultúrneho strediska Vyšný
Medzev“, o prevzatí stavby a o prípravách spojených so začatím kolaudácie.
11. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o vykonaných prácach na „Rekonštrukcii kultúrneho strediska“,
bez pripomienok.
/ uznesenie č. 24/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za /
Bod 10. (viď program zasadania)
• rôzne
► Starosta obce, na základe žiadosti od Penzión & Kemping Sokol Vyšný Medzev o zľavu za
poplatok za komunálny odpad, vysvetlil ťažkú situáciu Penziónu Sokol vzhľadom k opatreniam
Úradu verejného zdravotníctva SR počas pandémie COVID 19.

(Žiadosť na zľavu na komunálny odpad, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa
11.05.2021).
12. OZ schvaľuje:
žiadosť od Penzión & Kemping SOKOL, Hrdinov SNP 64, 044 25 Vyšný Medzev, IČO:
36 804 487 o zníženie poplatku za komunálny odpad o 50% z dôvodu uzavretia prevádzky
Úradom verejného zdravotníctva SR (pandémia COVID 19).
/ uznesenie č. 25/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
► Starosta obce predniesol právne stanovisko právneho zástupcu obce, JUDr. Sotolářovej ohľadom
hospodárneho nakladania s majetkom obce.
(Stanovisko právneho zástupcu obce, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa
11.05.2021).
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Medzev podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec utvára podmienky na
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport (viď príloha –
odborné právne stanovisko JUDr. Mária Sotolařová 5.5.2021):
13. OZ schvaľuje:
osobu poverenú správou priestorov bývalá krčma KD Vyšný Medzev pre činnosť MO KNS
Vyšný Medzev p. poslanca Ing. Ericha Fabiana.
14. OZ berie na vedomie:
žiadosť o.z. STROLEHO, Štós 210, 044 26, DIČ: 2121420829 o prenájom priestorv KD malá
sála.
(Žiadosť o prenájom priestoru od o.z. STROLEHO, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ
zo dňa 11.05.2021).
15. OZ schvaľuje:
osobu poverenú správou priestorov malej sály KD Vyšný Medzev pre športovú činnosť
p. poslanca OZ Júliusa Fabiana, pretože nesúhlasí s prenájmom uvedených priestorov
pre o.z. STROLEHO, Štós 210, 044 26 Štós, DIČ: 2121420829
/ uznesenie č. 26/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
16. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o plánovanom monitorovaní environmentálnych záťaží Slovenska
Štátnym geologickým ústavom Dioníza Štúra v Bratislave v k.ú. Vyšný Medzev, Baňa Lucia
/ uznesenie č. 27/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
(Email od Štátneho geologického ústavu, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ
zo dňa 11.05.2021).
► Starosta obce dal na vedomie, že bol oslovený Slovenským zväzom turistov ohľadom
vybudovania jednej z troch „turistických útulní“, ktoré sú plánované na ceste SNP z Dukly
na Devín, keďže naše katastrálne územie je vhodnou lokalitou. Taktiež objasnil, že presná lokalita
ako aj návrh útulne ešte nie sú stanovené a na ďalšom OZ bude návrh predložený.
17. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o plánovanej výstavbe turistickej útulne na turistickom chodníku SNP
v k.ú. Vyšný Medzev, Košickým samosprávnym krajom.
/ uznesenie č. 28/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/
► Starosta obce navrhol po prerokovaní s riaditeľkou OPLaS, s.r.o. Vyšný Medzev vo veci
navýšenia nájmu za hospodárske lesy nákup základného vybavenia kuchyne do novozrekonštruovaného kultúrneho domu, t.j. šporák, pulty, drezy a ďalšie vybavenie kuchyne z
rozpočtu obce v roku 2022. Taktiež podal informáciu ohľadom prijatých cenových ponukách.

(Cenové ponuky Cortec a Gastma, viď príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa
11.05.2021).
18. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o cenových ponukách firmy Cortec s.r.o. a Gastma s.r.o.
na vybavenie kuchyne KD Vyšný
Medzev.
/ uznesenie č. 29/2021/, /hlasovanie: hlasovalo 6 poslancov, 5 poslanci – za, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania/.
19. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o schválení žiadosti „Zberný dvor Vyšný Medzev“ v sume
130 383,33 EUR. Spoluúčasť 5%.
20. OZ súhlasí:
s uzavretím zmluvy o NFP vrátane podpísania prípadných dodatkov v zmysle rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-32, 7. hodnotiace kolo) zo dňa 15.4.2021.
/ uznesenie č. 30/2021/, /hlasovanie jednomyseľne – za/.
(Kópia Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku , viď
príloha v materiáloch ZASADNUTIA OZ zo dňa 11.05.2021).
► Starosta obce oboznámil o možnosti uzavretia zmluvy ohľadom predškolskej dochádzky detí
z Vyšného Medzeva s obcami Štós, Jasov alebo Rudník, v prípade ak MŠ Medzev nebude mať
dostačujúce kapacity.
21. OZ berie na vedomie:
informáciu starostu obce o plnení povinnej predškolskej výchovy v spolupráci s mestom Medzev
a obcami Jasov, Štós, Rudník.
Bod 11. (viď program zasadania)
• Diskusia
► Poslanec Ing. Erich Fabian oznámil záujem p. Bohuslava Liptaia predať Historickú sýpku obci
Vyšný Medzev. Kontrolór obce objasnil skutočnosť predkupného práva štátu.
► Poslanec Ing. Erich Fabian predložil záujem MO KNS o prenájom priestoru zasadačky na účely
„Pamätnej izby“. Starosta obce odobril túto myšlienku.
• záver

Zapisovateľ: Martina Picová
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Revický František
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Sedláková Irena
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