Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 30.11. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa
riadil programom rokovania podľa pozvánky:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Nájomná zmluva KSK – „ Rekonštrukcia autobusovej zastávky – Partizánska ulica“
6. Rôzne – zmeny a doplnky územného plánu
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 6 poslancov, ospravedlnil sa JUDr. Ľubomír Šima, Ing. Radovan
Bobak a Ing. Jozef Kováč. Starosta navrhol doplniť bod č. 6 – Rôzne o rozpočtové opatrenie,
týkajúce sa ZŠ s MŠ, ku ktorému sa budú mať možnosť vyjadriť sa aj prítomná riaditeľka
a zástupkyňa školy a taktiež prerokovanie žiadosti o dotáciu cez Envirofond. Program bol
schválený.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

K bodu číslo 2 - Určenie do zápisni a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Ľubomír Fidler a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Miroslava Zvirinského a Ing. Branislava Mondryho.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová konštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo pre starostu prijaté žiadne poverujúce
uznesenie.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu číslo 5 - Nájomná zmluva KSK – „ Rekonštrukcia autobusovej zastávky –
Partizánska ulica“
Starosta: požiadali sme KSK o prenájom pozemku pod zastávkou. Kraj nám vyhovel, nájomné
je 200 € ročne. Aj keď sa nejedná o vysokú sumu, nepovažujem to za celkom korektné, pretože
my pre verejnoprospešné účely používame sadzbu 1€ ročne za celok. Neskôr budeme žiadať
o opravu nájomného z dôvodu osobitného zreteľa, keďže ide o zastávku pre autobusovú linku
KSK.
Ing. Magda upresnil polohu parcely a objasnil podmienky nájmu.

Uznesenie OZ č.18/2020/B-1
OZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 221/11/2020/SNV v zmysle predloženého
návrhu s Košickým samosprávnym krajom, zastúpeným Správou ciest Košického
samosprávneho kraja za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky – ul.
Partizánska“. Predmet nájmu je časť parcely E KN č. 2254/101, druh pozemku ostatná plocha
o výmere 198 m2, výška nájmu 198 € ročne za celý predmet nájmu.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu č. 6 - Rôzne – zmeny a doplnky územného plánu
Starosta: zmeny a doplnky územného plánu je proces, budeme zbierať pripomienky a návrhy,
ktoré budú vyhodnocovať poslanci i odborne spôsobilé osoby. Vyhodnotíme, ktoré
pripomienky sa budú akceptovať a ktoré bohužiaľ nie. Vieme, že v novom stavebnom obvode
Pod hôrou už sú a pravdepodobne v krátkom čase budú požiadavky na stavebné povolenia,
očakávame cca 6 žiadostí, jedno povolenie je už vydané. Zmeny a doplnky územného plánu sú
potrebné hlavne v tejto lokalite Pod Horou, pretože je potreba v jednej časti umožniť stavby aj
jednopodlažných budov. Množstvo akceptovaných a teda zrealizovaných zmien územného
plánu úzko súvisí jednak s dĺžkou času za koľko dokážeme zrealizovať zmeny a doplnky
územného plánu ako aj s finančnými nákladmi na zmeny a doplnky územného plánu.
Jakubišin: ÚP treba zmeniť, aby občania nemali problémy so stavebným povolením.
Magda: oboznámil poslancov s postupom a organizáciou prác pri zmene ÚP.

Uznesenie OZ č.18/2020/A-1
OZ berie na vedomie informáciu o potrebe obstarania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu
obce Margecany.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie OZ č.18/2020/B-2
OZ schvaľuje začatie prípravných prác na obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 k územnému plánu
obce Margecany.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

Riaditeľka ZŠ s MŠ E. Mrázová: nami navrhované rozpočtové opatrenie sa týka položky 610
mzdy, kde je osobné ohodnotenie, chceme vyplatiť pracovníkom školy koncoročné odmeny.
Od marca sme šetrili, kto kvôli Covidu-19 ostal doma, dostával 80% mzdy. Pre dlhodobú
maródku učiteliek sme zlúčili 4 triedy na 3, novoprijatá pracovná sila má plat nižší. Teraz boli
MŠ dofinancované a so všetkými našimi úpravami sme na položke mzdy ušetrili. Šetrí sa na
upratovaní, v kuchyni, na dištančnom vzdelávaní. Chceme odmeniť zamestnancov, ktorí chceli
pracovať, ale z dôvodu pandémie museli ostať doma a boli na plate ukrátení. Jedná sa o 34
zamestnancov a sumu cca 19 tis.€.
Zástupkyňa ZŠ s MŠ S. Hricková: od začiatku sme šetrili, štát neskôr školy dofinancoval, takže
chceme ušetrené prostriedky rozdeliť na odmeny. Pracovníci pracujú v náročných
podmienkach, v sťaženom režime, veľmi náročné je dištančné vzdelávanie, v škole i kuchyni
sú zvýšené nároky na hygienu. MŠ má vyše 60 detí, na 1.stupni 98, 2.stupeň sa vzdeláva
dištančnou formou.

Uznesenie OZ č.18/2020/B-3
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

Starosta k bodu rôzne:
Chceme do konca roka podať žiadosť na dotáciu na Envirofond na ďalšiu časť kanalizácie Pod
Horou. Nakoľko nám v minulom roku nebola pridelená dotácia v požadovanej výške,
zrealizovali sme len časť hlavnej stoky od bytových domov po prvú plánovanú ulicu. Premetom
žiadosti bude pokračovanie hlavnej stoky po druhú plánovanú ulicu a vedľajšia stoka na prvej
ulici podľa dosahu prvého tlakového pásma plánovaného vodovodu. V tejto lokalite evidujeme
najvyšší záujem o výstavbu a je to aj logické z hľadiska postupnej zástavby nového stavebného
obvodu.
Uznesenie OZ č.18/2020/B-4
OZ schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na projekt „Margecany – miestne komunikácie, vodovod a
kanalizácia pre novú IBV, Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa“ v súlade so
Špecifikáciou činností podpory na rok 2021 na podporu v oblasti Ochrana a využívanie vôd so
zameraním na podoblasť Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre
najmenej rozvinuté okresy.
- realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 10 750
Eur.
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

K bodu č.7 – Diskusia
Starosta: na úrad prišiel anonym, že na ceste do Rolovej , sú nebezpečné priepusty popod cestu.
Cesta je v správe Správy ciest KSK, dáme na správu ciest podnet, aby sa priepusty prekryli
betónmi, ako to už na niektorom mieste aj je.
Zvirinský: Rolovčania sa sťažujú na mútnu vodu z vodovodu.
Starosta: S technickým úsekom sme zrealizovali rekonštrukciu vodojemu v Rolovej Hute podľa
projektovej dokumentácie, pošlem pracovníka technického úseku na kontrolu, čo vieme v danej
veci urobiť. Stále majme na mysli, že ide o povrchovú vodu a technický vodovod, zatiaľ sme
urobili, čo sa dalo, ale budeme hľadať ďalšie riešenia na zlepšenie situácie.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

.......................................

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

.......................................

Ing. Branislav Mondry

........................................

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch
dňa 30.11.2020
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Uznesenie prijaté / neprijaté
Legenda:
Uznesenie

P = prijaté
N = neprijaté

Hlasovanie

A = hlasovanie za prijatie uznesenie
P = hlasovanie proti prijatiu uznesenia
Z = zdržal/a sa hlasovania
N = nehlasoval/a
# = neprítomný/á pri hlasovaní

Poznámka:
Informácia zverejnená podľa § 5 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zapisovateľka:
Ing.Eva Novotová

___________________
podpis

