
Zápisnica

 

č. 5  / 2015

 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

vo Vyšnom Medzeve

 

dňa 01.12.2015

 

 

Poslanci:

Ing. Jana Herchlová 

Ing. Jozef Kurucz

Ing. František Revický

Irena Sedláková

Erich Eiben

Mgr. Jarmila Lukasová

 

Prítomní poslanci: 6

 

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

Starosta: Ing. Róbert Nálepka

 

Program rokovania: Viď pozvánka.

 

Priebeh zasadnutia:

Starosta obce Ing. Róbert Nálepka ospravedlnil pána poslanca Ing. Jána Schürgera. Privítal 
občanov a poslancov OZ. 

 

1. OZ schvaľuje:

-         voľbu návrhovej komisie: Erich Eiben, Mgr. Jarmila Lukasová

-         voľbu overovateľov zápisnice: Irena Sedláková, Ing. Jozef Kurucz

    / uznesenie č. 49 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

Bod 4. (viď pozvánka)



 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal plnenie uznesení zo dňa 30.09.2015.

(Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Vyšný Medzev; viď príloha v materiáloch 
ZASADNUTIE OZ zo dňa 30.09.2015).

 

2. OZ berie na vedomie:

kontrolu  plnenia  uznesení  zo  dňa  30.09.2015;  predloženú  hlavným  kontrolórom;  bez 
pripomienok.

   / uznesenie č. 50 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

  Bod 5. (viď pozvánka)

 

►  Starosta  obce  „zámer  odpredaja  majetku  pre  Východoslovenskú  distribučnú,  a.s.,  bol  
zverejnený,  jedná sa o plochu 20, 741 m2 na ktorej bola Východoslovenskou distribučnou  
vybudovaná  nová  trafostanica  na  posilnenie  dodávky  elektrickej  energie  v severnej  časti  
obce”.

 3. OZ schvaľuje:

odpredaj 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 m2 vodná plocha a  parc.  KN C 331/1 zastavené plochy a  nádvoria  vo 
výmere 14,796 m2 za cenu 300,00 €, z dôvodu osobitného zreteľa: umiestnenie elektro-
energetického zariadenia.     

    / uznesenie č. 51 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 Bod 6. (viď pozvánka)

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce: „poskytnutie príspevku na činnosť CVČ sa týka  
 každého dieťaťa,  ktoré  je  umiestnené  do Centra voľného času  mimo územia  obce.  Obec  
schválila VZN, na základe ktorého budeme prispievať 60,00 € za kalendárny rok. Teraz bola  
podaná žiadosť len na II. polrok 2015 (školský rok IX. – XII / 2015) preto poskytneme 30,00 €  
mestu Moldava nad Bodvou, ktoré je zriaďovateľom Centra voľného času v Moldave, ktoré  
navštevuje dieťa z našej obce”.

 

4. OZ schvaľuje:

Dohodu na poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času CVrČek 
v Moldave nad Bodvou, Školská 5, Moldava nad  Bodvou, 045 01, vo výške  30,00 € na 
činnosť za obdobie od septembra 2015 do decembra 2015.

    / uznesenie č. 52 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

Bod 7. (viď pozvánka)



 

5. OZ schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce Vyšný Medzev 
mestskou políciou mesta Medzev.

    / uznesenie č. 53 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

Bod 8. (viď pozvánka)

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce: „zmenil sa zákon o odpadoch, do ktorého bolo  
zahrnutý aj zákon o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Na základe toho má obec za povinnosť zmeniť VZN resp. doplniť o drobný stavebný odpad,  
za ktorý musí byť stanovená sadzba vo VZN pre rok 2016, ale na základe rozhodnutia  
poslancov OZ sa zvýšila sadzba v § 2 ods. 6. Predtým bola sadzba na deň 0,040 € za osobu  
na kalendárny  deň,  čo  vychádzala  suma 14,60 €  na  rok (keď mal  rok 365 dní).  Dnes  
schválením tohto uznesenia sa mení táto suma na 0,045 € za osobu na kalendárny deň, t.j.  
16,47 eura za kalendárny rok 2016 (0,045 x 366 dní v roku 2016 – priestupný rok)”.

6. OZ schvaľuje

VZN  č.  1/2015,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  č.  3/2012  o miestnom  poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

    / uznesenie č. 54 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

Bod 9. (viď pozvánka)

 

►  Ing.  Jana  Herchlová,  predsedníčka  finančnej  komisie:  „finančná  komisia  na  svojom 
zasadnutí  dňa  18.11.2015  prejednala  predložený  návrh  rozpočtu  na  roky  2016  až  2018.  
V tabuľke návrhu rozpočtu sú vložené i stĺpce skutočnosť 2013, skutočnosť 2014, schválený  
rozpočet 2015 a jeho posledná úprava k 30.09.2014. Celkový rozpočet 2016 je nevrhnutý ako  
prebytkový,  sú tu  zahrnuté  i investičné akcie  ako rozšírenie  Územného plánu,  projekty  na  
cestu ba ulici Baníckej. Z prebytku sa taktiež rozhodlo o zainvestovaní do opravy zadnej steny  
budovy obecného úradu a výstavby chodníka k cintorínu. Bežné príjmy rozpočtu 249 505 eur,  
bežné  výdavky  rozpočtu  231 124  eur,  kapitálové  príjmy  rozpočtu  3 000  eur,  kapitálové  
výdavky rozpočtu 14 000 eur, finančné operácie – príjmy 0 eur, finančné operácie – výdavky 5  
232 eur – to predstavuje splácanie úverov, takže súhrn celkom rozpočtu predstavuje prebytok  
2 149 eur. Finančná komisia doporučuje OZ návrh rozpočtu schváliť s uvedeným prebytkom 
”.

(Správa finančnej komisie zo dňa 18.11.2015; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo  
dňa 01.12.2015).

 

7. OZ berie na vedomie



Stanovisko finančnej komisie zo dňa 18.11.2015; o návrhu rozpočtu na roky 2016-2018, 
bez pripomienok.

    / uznesenie č. 55 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

Bod 10. (viď pozvánka)

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 
2016 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018. 

(Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu  rozpočtu  obce  Vyšný  Medzev  na  rok  2016  
a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo  
dňa 01.12.2015).

 

8. OZ berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra zo dňa 26.11.2015; o návrhu rozpočtu na roky 2016-2018, 
bez pripomienok.

    / uznesenie č. 56 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

Bod 11. (viď pozvánka)

 

► Starosta obce predniesol návrh rozpočtu na roky 2016-2018. Následne bol rozpočet obce 
na roky 2016-2018 schválený. 

(Rozpočet obce Vyšný Medzev na roky 2016-2018; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE 
OZ zo dňa 01.12.2015).

9. OZ schvaľuje

    návrh rozpočtu na roky 2016-2018.

 

Príjmy bežného rozpočtu:                                                        249 505,00 €

Výdavky:                                                                                231 124,00 €

Prebytok bežného rozpočtu:                                                        18 381,00 €

Príjmy kapitálového rozpočtu:                                                              3 000,00 €

Výdavky kapitálového rozpočtu:                                                        14 000,00 €

Schodok kapitálového rozpočtu:                                                         11 000,00 €

Finančné operácie:       výdavky –                                                         5 232,00 €

                                               príjmy –                                                                          0 €

                                               schodok finančných operácií:                          5 232,00 €



Celkový prebytok rozpočtu po zarátaní finančných operácií:                   2 149,00 €.        

   / uznesenie č. 57 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

● Rôzne

 

► Starosta obce navrhol odmenu pre kronikára obce pána Ing. Jozefa Schmiedla, vo výške 
170,00  €  v hrubom,  za  obdobie  od  01.10.2015  do  30.11.2015,  nakoľko  boli  doplnené 
chýbajúce údaje do kroniky, jedná sa o 30 strán. 

 

• Ing. Jozef Schmiedl oboznámil poslancov OZ o ďalšom doplňovaní kroniky o chýbajúce 
údaje, kde sa jedná o údaje z rokov 2011, 2013 a 2014.

 

10. OZ schvaľuje

odmenu pre kronikára Ing. Jozefa Schmiedla vo výške 170,00 € v hrubom, za obdobie od 
01.10.2015 do 30.11.2015.

      / uznesenie č. 58 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 Ďalej bode rôzne boli Obecným zastupiteľstvom prerokované jednotlivé žiadosti:

 

11. OZ schvaľuje

žiadosť Enduro-MOTO-klubu Vyšný Medzev, zo dňa 28.10.2015; o finančný príspevok vo 
výške 250,00 € na činnosť Enduro-MOTO-klubu Vyšný Medzev na rok 2016.

      / uznesenie č. 59 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

12. OZ schvaľuje

žiadosť  Klubu  slovenských  turistov  SKOBA  Vyšný  Medzev,  zo  dňa  27.11.2015; 
o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  vo  výške  250,00  €  na  činnosť 
turistického oddielu na rok 2016.

      / uznesenie č. 60 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za /

 

 

 

 

 

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



 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

                                       

                       Ing. Jozef Kurucz                                                      ...................................            
            

 

 

 


