
Zápisnica 

 

č. 2  / 2015 

 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Vyšnom Medzeve 

 

dňa 06.05.2015 
 

 

Poslanci: 

Erich Eiben 

Ing. Jana Herchlová  

Ing. Jozef Kurucz 

Mgr. Jarmila Lukasová 

Ing. František Revický 

Irena Sedláková 

Ing. Ján Schürger, PhD.  

 

Prítomní poslanci: 7 

 

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 občanov a poslancov OZ. Predložil návrh 

programu rokovania. 

 

1. OZ schvaľuje: 

    program rokovania obecného zastupiteľstva, bez pripomienok 

    / uznesenie č. 13 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

2. OZ schvaľuje: 

- voľbu návrhovej komisie: Erich Eiben, Ing. Jozef Kurucz 

- voľbu overovateľov zápisnice: Irena Sedláková, Ing. Ján Schürger, PhD., 

    / uznesenie č. 14 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 4. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal plnenie uznesení zo dňa 02.02.2015. 

(Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Vyšný Medzev; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 02.02.2015). 

 

3. OZ berie na vedomie: 

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 02.02.2015; predloženú hlavným kontrolórom; bez 

pripomienok. 

   / uznesenie č. 15 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 



Bod 5. (viď pozvánka) 

 

► Starosta obce oboznámil poslancov a občanov o záujme pána Valetnína Palačika aj naďalej 

prevádzkovať Kolkáreň vo Vyšnom Medzeve. 

 

4. OZ schvaľuje: 

Zámer v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyšný 

Medzev zámer dlhodobo prenajať majetok obce Vyšný Medzev z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Z dôvodu zabezpečenia kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce Vyšný 

Medzev pre: Valentín Palačik ul. Štóska 219, Medzev, od 01.07.2015. Predpokladaná doba 

nájmu 5 rokov. Objekt Kolkáreň Vyšný Medzev, na ul. HSNP č. 204/164, LV č. 867, par. č. 

447/2 a 447/3 vo výmere 278,63 m
2
.  

/ uznesenie č. 16 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 6. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce oboznámi poslancov OZ a občanov o Pláne 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšný Medzev.  

 

5. OZ schvaľuje: 

vyhodnotenie PHSR obce Vyšný Medzev na roky 2007-2014.  

/ uznesenie č. 17 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

Ing. Jozef Kurucz, poslanec OZ pripomienkoval, aby obec drevo nielen predávala, ale aj ďalej 

zhodnocovala (vyššia pridaná hodnota) napr. obecná píla – výroba nábytku). 

Starosta obce: „obec nemôže zastupovať súkromný sektor, tieto činnosti sú najefektívnejšie, ak 

ich vykonáva súkromný sektor. Obec sa bude snažiť vytvárať podmienky pre tento sektor”. 

 

Bod 7. (viď pozvánka) 

 

► Starosta obce oboznámil poslancov OZ a občanov ďalšom pláne, ktorý súvisí s opravou, 

resp. s výstavbou novej chaty Akol.  

 

6. OZ súhlasí: 

s prijatím finančných prostriedkov od PZ Kloptaňa vo výške 9 000,00  € v zmysle zásad 

s nakladaním majetku obce, ktoré budú použité na rekonštrukciu chaty Akol. 

Správu o činnosti hlavého kontrolóra za rok 2014; bez pripomienok. 

/ uznesenie č. 18 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 8. (viď pozvánka) 

 

7. OZ schvaľuje: 

návrh na prevzatie majetku PZ Kloptaňa – základy chaty Akol na par. č. 7248/3, LV č. 1574, 

súp. č. 1329 vo vlastníctve PZ Kloptaňa Vyšný Medzev v sume 1,00 €. 

/ uznesenie č. 19 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 



(Návrh na uznesenie z VČS PZ Kloptaňa Vyšný Medzev konanej dňa 30.03.2015; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 05.05.2015). 

 

 

Bod 9. (viď pozvánka) 

 

► Starosta obce oboznámil poslancov OZ a občanov o zmene organizačnej štruktúry 

Obecného úradu – prijatie zamestnanca cez ÚPSVaR (§ 50j) na dobu deviatich mesiacov, 

s účinnosťou od 01.03.2015.  

 

8. OZ berie na vedomie: 

informáciu o zmene organizačnej štruktúry OcÚ predloženú starostom obce s účinnosťou od 

01.03.2015. 

/ uznesenie č. 20 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 10. (viď pozvánka) 

 

9. OZ schvaľuje: 

úpravu rozpočtu  

• vytvorenie položky - verejné obstarávanie Kultúrny dom Vyšný Medzev na 1000,00 €. 

• vytvorenie položiek – dohoda o vykonaní prác – zásobovanie vodou /spádový vodovod 

Vyšný Medzev/ vo výške 600,00 €. 

• vytvorenie položky – propagácia obce o 500,00 €. 

- s prebytku rozpočtu 2015.  

/ uznesenie č. 21 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

● Rôzne 

 

► Starosta obce oboznámil poslancov OZ a občanov o návrhu Ceny starostu obce pre pána 

Jána Jevického, pri príležitosti jeho životného jubilea za celoživotnú  úspešnú a záslužnú 

činnosť pre časť obce Lucia Baňa a udelenie Čestného občianstva pre Ing. Gerharda 

Ballascha, ktorý sa okrem odbornej a pracovnej oblasti tiež významným spôsobom podieľa na 

verejnom živote v obci. Šíri dobré meno obce a chráni jej záujmy.  

 

10. OZ schvaľuje: 

Cenu starostu obce pre:  

Jána Jevického pri príležitosti životného jubilea v zmysle § 40  Štatútu obce Vyšný Medzev. 

Čestné občianstvo obce Vyšný Medzev pre: 

Ing. Gerharda Ballascha v zmysle § 38 Štatútu obce  Vyšný Medzev. 

/ uznesenie č. 22 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

11. OZ  schvaľuje: 

plánované rozšírenie a zmenu Územného plánu obce , prepojenie Vyšného Medzeva s Lucia 

Baňou – „Gelnická cesta” par. č. 7613 evidovanú v KÚ Vyšný Medzev s priľahlými 

parcelami, a tiež v časti obce „Nad Dugasom” o parcelu registra C č. 5833/2 evidovanú v KÚ 

Vyšný Medzev.  

/ uznesenie č. 23 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 



12. OZ  berie na vedomie: 

Informáciu o  

1.statike mostu pri robotníckom dome, 

2.o zasadnutí kultúrnej komisie zo dňa 04.05.2015. 

/ uznesenie č. 24 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Michaela Jamnická     ................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

        

              

Ing. Ján Schürger, PhD.,    ................................... 


