
Zápisnica 

 

č. 4  / 2015 

 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Vyšnom Medzeve 

 

dňa 30.09.2015 
 

 

Poslanci: 

Ing. Jana Herchlová  

Ing. Jozef Kurucz 

Ing. František Revický 

Irena Sedláková 

Ing. Ján Schürger, PhD.  

 

Prítomní poslanci: 5 

 

Pracovníci OcÚ: Grabanová Miluše, Jamnická Michaela, Ing. Gerhard Ballasch 

Starosta: Ing. Róbert Nálepka 

 

Program rokovania: Viď pozvánka pozn. zmena v programe rokovania. 

 

Priebeh zasadnutia: 

Starosta obce Ing. Róbert Nálepka ospravedlnil pani poslankyňu Mgr. Jarmilu Lukasovú 

a pána poslanca Ericha Eibena. Privítal občanov a poslancov OZ.  

 

1. OZ schvaľuje: 

- voľbu návrhovej komisie: Ing. Ján Schürger PhD., Irena Sedláková 

- voľbu overovateľov zápisnice: Ing. František Revický, Ing. Jana Herchlová 

    / uznesenie č. 40 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 3. (viď pozvánka) 

 

• Pani Bc. Oľga Ballaschová, zamestnankyňa Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria 

v Moldave n/Bodvou, pracovisko Hvezdáreň Medzev vyjadrila starostovi obce vďaku za 

spoluprácu pri pozorovaní úplného zatmenia Mesiaca z 28. septembra 2015, snímané zo 

záhrady obecného úradu obce Vyšný Medzev. 

 

• Pán Peter Dráb upozornil na:  

1.) chybu nachádzajúcu sa na mape Vyšného Medzeva (Lucia Baňa je vyznačená ako dolina 

Hummel, a dolina Hummel nie je označená).  

2.) tretiu kaplnku obce Vyšný Medzev – jedná sa o kaplnku v doline Buchwald. Kaplnka 

chátra, je vyrabovaná, je tam spadnutý strop a chodník ku kaplnke je zarastený.  

 

► Starosta obce uviedol, že vie o danej chybe a že je to v štádiu riešenia so spoločnosťou, 

ktorá túto mapu vypracovávala pre MAS RUDOHORIE o.z.  

► Starosta obce prisľúbil pomoc pri rekonštrukcii kaplnky v doline Buchwald v roku 2016.  



Bod 4. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal plnenie uznesení zo dňa 03.06.2015. 

(Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Vyšný Medzev; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 03.06.2015). 

 

2. OZ berie na vedomie: 

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 03.06.2015; predloženú hlavným kontrolórom; bez 

pripomienok. 

   / uznesenie č. 43 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 5. (viď pozvánka) 

 

► Starosta obce navrhol OZ odpis pohľadávok občanom obce, ktorí sú dlhodobo v hmotnej 

núdzi, sú nemajetní, nebohí, nezvestní. Je potrebné presunúť tieto nedoplatky do operatívnej 

účtovnej evidencie, tieto pohľadávky v skutočnosti nezaniknú a aj naďalej sa budú vymáhať.  

 

► Ing. Jana Herchlová, predsedníčka finančnej komisie: „po zvážení výšky jednotlivých 

pohľadávok a dlžníkov to nie je reálne aby boli tieto pohľadávky uhradené, a aby to zbytočne 

nezaťažovalo účtovníctvo obce je to správne. Rovnako to požaduje aj audítor obce”. 

(Návrh starostu obce na odpis pohľadávok do operatívnej evidencie; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 30.09.2015). 

 

3. OZ schvaľuje: 

    v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. odpis pohľadávok: 

    za daň z nehnuteľnosti: 833,61 €, 

    za miestny poplatok za komunálny odpad: 1457,73 €, 

    za poplatok za vodu na LB: 1281,65 €, 

    Celkom vo výške: 3572,99 € do operatívnej účtovnej evidencie.  

    / uznesenie č. 44 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 6. (viď pozvánka) 

 

4. OZ súhlasí 

s odpredajom majetku na základe zverejneného zámeru pre pána Miloša Kolesára, bytom 

Hrdinov SNP 139/99, Vyšný Medzev a pani Mgr. Andrei Kolesárovej, Hrdinov SNP 

139/99, Vyšný Medzev, na parcele č, 331/5, LV č. 2687 vo výmere 202 m
2  

z dôvodu 

osobitného zreteľa vysporiadania pozemku – vstup do garáže v zmysle zákona o majetku 

obcí č. 138/1991 Zb. za cenu 6,00 € za m
2
.  

   / uznesenie č. 45 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 7. (viď pozvánka) 

 

6. OZ schvaľuje: 

zámer odpredaja majetku pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 31, Košice, 042 

91 v katastrálnom území obce Vyšný Medzev, zapísaného na LV č. 2687, parc. KN C 

324/1, vo výmere 20,741 m
2
 vodná plocha a parc. KN C 331/1 zastavené plochy a nádvoria 



vo výmere 14,796 m
2
 za cenu 300,00 €, z dôvodu osobitného zreteľa: umiestnenie elektro-

energetického zariadenia. 

    / uznesenie č. 44 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 8. (viď pozvánka) 

 

• Ing. Jozef Schmiedl oboznámil poslancov OZ o svojej predstave akým spôsobom by chcel 

ďalej pokračovať pri spracovaní materiálov pre kroniku obce Vyšný Medzev. Kronika obce 

bola poslancom OZ pripravená k nahliadnutiu, kde pán Ing. Schmiedl poukázal na doplnenie 

jednotlivých rokov a na systém spracovania materiálov, ktoré mal k dispozícii.  

(Základné informácie o vedení kroniky obce; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo 

dňa 30.09.2015). 

 

7. OZ  

I. Berie na vedomie: 

 odstúpenie kronikára obce Ing. Romana Leška. 

 II. Schvaľuje 

za kronikára obce Ing. Jozefa Schmiedla, bytom Medzev, Mariánske nám. 14, 

s účinnosťou od 01.10.2015. 

/ uznesenie č. 45 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 9. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal Správu o činnosti hlavého kontrolór za I. 

polrok 2015. 

(Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2015; viď príloha v materiáloch 

ZASADNUTIE OZ zo dňa 03.06.2015). 

 

8. OZ berie na vedomie: 

    Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2015; bez pripomienok. 

    / uznesenie č. 46 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 10. (viď pozvánka) 

 

► Starosta obce: „pani primátorka JUDr. Valéria Flachbartová sa na nás obracia so 

žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku pre Mestskú políciu, za základe uzavretého 

zmluvného vzťahu medzi mestom Medzev a obcou Vyšný Medzev. Od 1.1.2015 sa zvýšil počet 

príslušníkov mestskej polície o dvoch príslušníkov na celkový počet sedem, ďalej sú potrebné 

finančné prostriedky na obnovenie technických prostriedkov na plnenie úloh mestskej polície 

ako napríklad aj nákup nového služobného motorového vozidla”. 

 

9. OZ  

I. Schvaľuje 

úpravu rozpočtu na rok 2015, transfer pre Mestskú políciu Medzev - navýšenie 

o 3 000,00 € a zvýšenie nájmu Obecnému podniku lesov a služieb s.r.o. Vyšný 

Medzev o 3 000,00 €. 

 



 II. Žiada 

            starostu obce o vypracovanie Dodatku k zmluve o spoločnej Mestskej polícii.  

            / uznesenie č. 47 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

● Rôzne 

 

10. OZ schvaľuje: 

      starostovi obce služobnú cestu do Hersbrucku v termíne od 9.-11. októbra 2015.   

      / uznesenie č. 48 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

● Diskusia 

 

► Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby si do nasledovného zastupiteľstva pripravili 

návrhy do Návrhu rozpočtu investičných akcií na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. František Revický    ................................... 

        

             Ing. Jana Herchlová     ................................... 



 


