Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 17.5. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa
riadil programom rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Zápisy do obecnej kroniky
6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021
8. Rozpočtové opatrenie č.1 a č. 2
9. Zmeny a doplnky územného plánu č. 3
10. Zmluva o poskytovaní služieb – zabezpečenie protipožiarnej ochrany.
11. Kybernetická bezpečnosť
12. Elektronický systém monitorovania zberu odpadov
13. Záverečný účet obce za rok 2020
14. Došlé žiadosti
15. Rôzne - vyradenie majetku ZŠ
- Zateplenie budovy obecného úradu - zmena merateľných ukazovateľov
- Zmluva o poskytnutí služby - MK hlas - digitálny rozhlas
- Lokalita pod Horou – informácia
16. Diskusia
17. Schválenie uznesenia
18. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 8 poslancov, Ing. Jaroslav Vaščura sa z dôvodu práceneschopnosti
ospravedlnil. Starosta predstavil nových pracovníkov OcÚ, ktorými sú Ing. Martin Jakubišin
a Mgr. Pavol Stano. Program schválený.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení JUDr. Ľubomír Šima a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Fidlera a Ing. Jozefa Kováča.
Hlasovanie: za: 8, 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 - Zápisy do obecnej kroniky
Na zasadnutí sa zúčastnila kronikárka obce Zdena Uličná, ktorá uviedla, že zo strany poslancov
jej neboli doručené pripomienky a zároveň požiadala o včasné informovanie o pripravovaných
podujatiach, aby mohla získať kvalitné podklady pre zápisy do obecnej kroniky.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-1
OZ schvaľuje zápisy do kroniky podľa predloženého návrhu kronikárky obce.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 6 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Novela školského zákona nariaďuje jednotný príspevok na činnosť školy a školského
zariadenia pre všetkých žiakov Navrhovaný poplatok je pre všetkých, bez rozdielu veku, 10 €,
musí byť určený vo VZN. Doplatok sa týka detí vo veku 2-5 rokov, predškoláci neplatia.
Úhrady prebiehajú len bankovým prevodom.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-2
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 7 - Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021
Ing. Machilová zhodnotila plnenie príjmovej časti, výška podielových daní podľa plánu,
menšie plnenie nastalo pri daniach z nehnuteľnosti a poplatkoch za komunálny odpad,
pracovníčka je PN, nastal sklz v zasielaní platobných výmerov. Vo výdavkoch prešla
položky, plnenie je na úrovni 25%, vyššie len v časti ochrana pred požiarmi.
Uznesenie OZ č.22/2021/A-1
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 8 - Rozpočtové opatrenie č.1 a č. 2
Machilová: RO č. 1 sa týka štátnych prostriedkov, ozrejmila jednotlivé položky.
Uznesenie OZ č.22/2021/A-2

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Machilová vysvetlila potrebu RO č.2, príjmy a výdavky, ktoré je potrebné upraviť:
prevádzkové náklady na testovanie v obci, na testovanie a učebnice pre ZŠ, telefóny, kurz
autoškoly pre pracovníka technického úseku, čítačka pre zber KO, školenia, lavičky na
cintorín, urny, klimatizácia v prístavbe, čistenie protipovodňovej nádrže a i., zisk z testovania.
Starosta: zisk z testovania je cca 30 tis.€, prvoradá je však poskytnutá služba pre občanov –
možnosť otestovať sa. Podal informácie k plánovaným výdavkom.
Jakubišin, predseda finančnej komisie: komisia odporúča schváliť RO č. 2.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-3
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 9 - Zmeny a doplnky územného plánu č. 3
Ing. Magda predložil na prerokovanie návrhy na zmenu ÚP.
a/ Gustáv Mihálik žiada prístupovú komunikáciu poza futbalové ihrisko. Táto by prechádzala
cez viaceré súkromné pozemky a tiež cez parcelu, na ktorej je schválený projekt obecného
kompostoviska, financovaný z eurofondov. K jeho parcele je možný prístup cez plánovanú
komunikáciu cez Drevoskládku.
b/ žiadatelia RNDr. Stanislava Hricková s manželom Erikom Hrickom (prítomní na
zasadnutí) a Tomáš Očvár s manželkou Katarínou Očvárovou žiadajú zrušiť chodník pre
peších, ktorý prechádza spodnou časťou ich parciel. Komisia pre výstavbu usúdila, že
chodník navrhovaný v ÚP nemá na čo nadviazať.
Starosta: pre možnosť stavať domy vo väčšej vzdialenosti od cesty ako v prípade p. Mihálika
je potrebné zmeniť záväzný regulátor na smerný regulátor pri stavebnej čiare.
Šima: je dovolené umiestniť kompostovisko do zastavaného územia?
Magda: áno, je to dovolené, budú tam kontajnery na zoštiepkovaný materiál, ale nebude
kompostovanie na hrobliach.
Prebehla diskusia o plánoch výstavby v lokalite.
Uznesenie OZ č.22/2021/C-1
OZ neodporúča zadať spracovateľovi Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu na riešenie
požiadavku Gustáva Mihálika, Hôrka 14, Margecany, v zmysle žiadosti č.1075 zo dňa
31.12.2020 na vybudovanie prístupovej cesty z dôvodu, že prístupová cesta k jeho pozemku
je v zmysle územného plánu obce Margecany naplánovaná cez Drevoskládku a následne cez
parcely CKN č. 580/32 a E KN č. 812/200.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie OZ č.22/2021/D-1
OZ odporúča zadať spracovateľovi Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu požiadavku na
zmenu regulatívu stavebnej čiary zo záväzného na smerný regulatív.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.22/2021/D-2
OZ odporúča zadať spracovateľovi Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu odstránenie
chodníka ako verejnoprospešnej stavby z parciel C KN č. 2361/2, 2362 a 2363/2 na základe
žiadosti č.4 zo dňa 8.1.2021 žiadateľov RNDr. Stanislavy Hrickovej s manželom, bytom
Margecany a Tomáša Očvára s manželkou, bytom Prešov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.22/2021/D-3
OZ odporúča pokračovať v príprave územia v lokalite Pod hôrou, v príprave majetkoprávneho
usporiadania a to na prvej ulici a vypracovať geometrické plány a znalecké posudky na
určenie všeobecnej hodnoty pozemkov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 10 - Zmluva o poskytovaní služieb – zabezpečenie protipožiarnej ochrany
Ing. Magda ozrejmil situáciu pri zabezpečení požiarnej ochrany obecných budov a služieb
bezpečnostného technika. Doposiaľ ju zabezpečovala firma BTS-PO, s.r.o., ktorá však
predložila návrh na zvýšenie poplatku za výkon činnosti TPO o 70 € mesačne. Zároveň máme
ponuku na služby bezpečnostného technika a požiarneho technika od firmy Hixar s.r.o. z obce
za celkovú sumu 40 € mesačne, pričom odpadajú prepravné náklady. Komisia súhlasí.
Uznesenie OZ č.22/2021/D-4
OZ odporúča ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb bezpečnostného technika a požiarneho
technika s firmou BTS-PO s.r.o. Prešov a uzatvoriť novú zmluvu s firmou Hixar s.r.o.
Margecany na dobu určitú.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 11 - Kybernetická bezpečnosť
Magda: V zmysle platného zákona o kybernetickej bezpečnosti obec ako povinná osoba musí
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení kybernetickej bezpečnosti. Ide komplexne o všetky naše
informačné systémy a ich zabezpečenie. Máme ponuku od spoločnosti Osobný údaj s.r.o., ktorá
nám v súčasnosti rieši problematiku ochrany osobných údajov, a od firmy KB PROTECT s.r.o.,
ktorá rieši požiadavky kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom na minimálnej
požadovanej úrovni za 50 € mesačne. Ponuka od firmy Osobný údaj, hoci s lepším personálnym
zabezpečením, je 143 € mesačne. Komisia odporúča na začiatok uzatvoriť zmluvu s KB
PROTECT s.r.o., po povinnom audite sa ukáže, či sú tieto služby postačujúce.
Uznesenie OZ č.22/2021/D-5
OZ odporúča uzatvoriť Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní služieb na zabezpečenie

požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o kybernetickej bezpečnosti s firmou KB PROTECT
s.r.o., Michalovce.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 12 - Elektronický systém monitorovania zberu odpadov
Starosta: už teraz sledujeme množstvo a naplnenosť nádob na KO, chceme to robiť
elektronicky. Znamená to však jednorazové náklady na zavedenie systému – čipy, mobilný
terminál, školenie, náklady mesačné – za reporting zberných nádob a aplikáciu správy nádob,
kontajnerov. Uvidíme, čo prinesú výsledky. Neskôr pomocou označenia vriec plánujeme aj
elektronické sledovanie zberu separovaného odpadu. Všetko smerujeme do budúcna
k zásluhovému plateniu poplatkov za KO.
Uznesenie OZ č.22/2021/A-3
OZ berie na vedomie informáciu o elektronickom systéme monitorovania zberu odpadov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 13 - Záverečný účet obce za rok 2020
Ing. Machilová vysvetlila princíp spracovania záverečného účtu, príjmy, finančné operácie,
úvery, kapitálové príjmy a výdavky, podľa kapitol a ekonomickej klasifikácie. Podrobnejšie sa
venovala ZŠ s MŠ, väčším investíciám, prebytkom a schodkom, stavu úverov, dlhom
a záväzkom.
Hlavný kontrolór Ing. Keruľ predniesol stanovisko k ZÚ:
Návrh záverečného účtu Obce Margecany za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. Návrh záverečného účtu obce
Margecany za rok 2020 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom
v obci obvyklým. Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce Margecany k 31.12.2020 a výsledok hospodárenia za
uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Margecany za
rok 2020 výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie OZ č.22/2021/A-4
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2020.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-4
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-5

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 91 371,89 EUR.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 14 - Došlé žiadosti
Jakubišin: komisia pre výstavbu po obhliadke na mieste prerokovala nasledovné žiadosti.
a/ žiadosť Vojtecha Babjáka, Košice o odkúpenie časti obecnej parcely
Uznesenie OZ č.22/2021/B-6
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1 k. ú. Rolova Huta v zmysle
žiadosti č. 979/2020 zo dňa 7.12.2020 doplnenej dňa 13. 4. 2021 pre žiadateľa Vojtecha
Babjáka, Jasuschova 24, 040 23 Košice a manželku Eleonóru Babjákovú, ako pozemku
zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe – rekreačná chata s. č. 804 na parcele CKN č. 128/34 za cenu 27 €/m2 . K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným
zastupiteľstvom je potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. K
zameraniu na mieste pred vyhotovením geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu
obce. Odpredaj podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
b/ žiadosť Heleny Figeľovej, Prešov o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie OZ č.22/2021/B-7
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1 k. ú. Rolova Huta v zmysle
žiadosti č. 1072/2020 zo dňa 31.12.2020 pre žiadateľku Helenu Figeľovú, Prostejovská 3, 080
01 Prešov a manžela Miroslava Figeľa, ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého
pozemku k stavbe – neskolaudovaná rekreačná chata vo vlastníctve kupujúcich za cenu 27
€/m2 . K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom je
potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. K zameraniu na mieste
pred vyhotovením geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu obce. Odpredaj podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
c/ žiadosť Mgr. Magdalény Valkovej o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie OZ č.22/2021/B-8
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1 k. ú. Rolova Huta v zmysle
žiadosti č. 1009/2020 zo dňa 14.12.2020 pre žiadateľku Mgr. Magdalénu Valkovú, Olše
397/10, 055 01 Margecany, ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe
– rekreačná chata s. č. 889 na pozemku C-KN č. 128/62 vo vlastníctve kupujúcej za cenu 27
€/m2 . K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom je
potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľka na vlastné náklady. K zameraniu na
mieste pred vyhotovením geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu obce. Odpredaj

podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
d/ žiadosť Erika Tótha, Košice o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie OZ č.22/2021/B-9
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1 k. ú. Rolova Huta medzi
parcelami C-KN č. 128/93, 128/94 a 128/98 v zmysle žiadosti č. 284/2021 zo dňa 13.4.2021
pre žiadateľa MUDr. Erika Tótha, Idanská 23, 040 11 Košice za cenu 27,00 €/m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa:
– priľahlosť pozemku k nehnuteľnostiam – pozemkom vo vlastníctve žiadateľa na parcelách
C-KN č. 128/93,128/94 a 128/98 a nevyužiteľnosť pozemkov na iný samostatný účel.
Pre samotný odpredaj je potrebné doložiť geometrický plán na odčlenenie časti parcely zo
strany žiadateľa.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
e/ žiadosť Mariána Šunu o odkúpenie pozemku
Jakubišin: pozemok žiadateľ užíva, je súčasťou dvora pri jeho rodinnom dome. Nachádza sa
tam vodovodná prípojka a kanalizácia. Bol upozornený, že musí zniesť prípadné ťarchy.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-10
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 2/2 k. ú. Margecany v zmysle žiadosti č.
285/2021 zo dňa 14.4.2021 pre žiadateľa Marián Šuna, Hôrka 31/5, 055 01 Margecany
a manželka Marcela Šunová rod. Rumanová, ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého
pozemku k stavbe – rodinný dom s. č. 5 na parcele C-KN č. 46 za cenu 10 €/m2. K schváleniu
odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom je potrebné doložiť GP, ktorý
dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. K zameraniu na mieste pred vyhotovením
geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu obce. Odpredaj podlieha schváleniu
obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade potvrdenia existencie vecného bremena –
vodovodné alebo kanalizačné prípojky bude budúci kupujúci povinný strpieť ich zachovanie.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
f/ žiadosť SZUŠ o odpustenie platenia nájomného za nebytové priestory
Ing. Keruľ informoval o možnosti zníženia nájomného a možnosti podať následne žiadosť
o dotáciu na MH, podobné sme riešili v novembri 2020. Táto žiadosť sa týka obdobia
26.10.2020 až 7.2.2021.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-11
OZ schvaľuje zľavu na nájomnom v zmysle žiadosti č. 266/2021 zo dňa 6.4.2021 pre SZUŠ
Margecany počas obdobia sťaženého užívania z dôvodu ochorenia COVID – 19, t.j. od
26.10.2020 do 7.2.2021, za prenájom nehnuteľného majetku obce na 50 % zo sumy pôvodne
dohodnutého nájomného v zmysle §13c, ods.6, zákona č. 155/2020, Z.z. ktorým sa dopĺňa

zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky. Obec požiada v mene nájomcu o dotáciu na nájomné.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
g/ žiadosť Samuela Vargu, Margecany o opravu príjazdovej cesty a odstránenie rozhlasu
Jakubišin: p. Varga na stretnutí pri bytovkách na Školskej 7,9 a 11 uviedol, že problém
s rozhlasom je po zásahu správcu vyriešený. V noci však za bytovkami chýba osvetlenie.
Komisia konštatovala relatívne zachovalé príjazdové cesty, ktoré je však potrebné lokálne
opraviť podľa možností obce.
Starosta: budeme riešiť, musíme meniť cca 35 LED svietidiel inštalovaných pred 10 rokmi,
ktoré už vyhorievajú.
h/ žiadosť Stanislava Furajtára o odkúpenie pozemku a vydanie stanoviska pre KSK
Je potrebné odpovedať Úradu KSK, že obec s pozemkom o výmere 15 m2 , ktorý žiadateľ
užíva a chce vysporiadať, nemá zámer a súhlasí s ukončením nájmu z dôvodu predaja p.
Furajtárovi .
K bodu číslo 15 – Rôzne
a/ vyradenie majetku ZŠ s MŠ
Ing. Keruľ predniesol stanovisko vyraďovacej komisie.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-12
OZ schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ Školská 20, Margecany v celkovej hodnote 572,08
€, podľa predloženého Protokolu o vyradení majetku.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
b/ zateplenie budovy obecného úradu - zmena merateľných ukazovateľov
Magda: poslednú žiadosť o platbu cca 20 tis.€ sme podali pred rokom. Posudzovanie žiadosti
bolo prerušené, lebo poskytovateľ NFP vydal novú metodiku na výpočet merateľných
ukazovateľov, ktorá pri vyhlásení výzvy nebola a vyzval na podpísanie dodatku. S tým sme
nesúhlasili, avšak jednania neviedli k žiadnemu riešeniu. Máme v podstate dve možnosti.
Akceptovať zmenu merateľných ukazovateľov a podpísať nevýhodný dodatok s rizikom, že
dôjde k neplneniu ukazovateľov. Sankcie zatiaľ nevieme definovať, dá sa však argumentovať
dôvodmi nesplnenia ukazovateľov. Druhá možnosť je dodatok nepodpísať, čím nedôjde
k preplateniu a projekt nebude ukončený – je stále prerušený – a neplynie 5-ročné obdobie
udržateľnosti, čo môže priniesť väčšie problémy v budúcnosti. Ísť s ministerstvom do sporu je
nevýhodné. Stavebná komisia odporúča akceptovať zmenu merateľných ukazovateľov.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-13
OZ schvaľuje zmenu merateľných ukazovateľov v rámci projektu Zateplenie budovy
obecného úradu v obci Margecany podľa návrhu Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry a zároveň uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP týkajúceho sa tejto
zmeny.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2.

c/ zmluva o poskytnutí služby – MK hlas - digitálneho rozhlasu
Magda: firma, ktorá nám poskytuje digitálnu rozhlasovú ústredňu, bezdrôtový internetový
prenos rozhlasových hlásení do Rolovej Huty, nahrávanie vysielania a jeho spúšťanie
v naplánovanej dobe sa rozhodla spoplatniť svoje služby za účelom ich ďalšieho
skvalitňovania. Jedná sa o sumu 10 € mesačne v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-14
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou MK hlas, s.r.o.
Sabinov na poskytovanie virtuálneho internetového servera, ktorý tvorí súčasť informačnovarovného systému VM Florián.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
d/ projekt „Cez historický most bicyklom aj na Roháčku“ , podaný v rámci výzvy Okresného
úradu Gelnica pre obce v NRO Gelnica
Starosta: projekt sa týka dokončenia mosta v Olši- príjazdová a odjazdová komunikácia mosta
a je naviazaný na rozvoj cykloturistiky. Súčasťou budú aj cyklopoint v obci a smart
cykloprístrešok pod lesom na ceste ku mostnému obvodu. Žiadali sme 100% oprávnených
výdavkov, hodnotiaca komisia navrhuje 80%. Ak chceme projekt realizovať, obec musí
prispieť sumou cca 12 000 €. Ak by sme do projektu neišli tak na dokončenie mosta v Olši
budeme potrebovať vlastných 42 000 €.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-15
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Cez historický most bicyklom aj na Roháčku“
z vlastných zdrojov obce vo výške 11 735,48 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
e/ projekt „ Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí – rampy k lávke“
Starosta: tento projekt bol tiež podaný v rámci výzvy OÚ Gelnica pre obce v NRO Gelnica.
Týka sa dokončenia lávky ponad Ružín, kde by sa dobudovali oceľové nájazdové rampy
z oboch strán v dĺžke približne 40 metrov a úpravy terénu. Hodnotiaca komisia navrhuje
schváliť cca 70 % požadovanej sumy, príspevok obce by bol cca 28 000 €. Celkový rozpočet
na rampy vrátane nájazdov je cca 138 tisíc €.
Uznesenie OZ č.22/2021/B-16
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí –
rampy k lávke“ z vlastných zdrojov obce vo výške 28 045,60 €.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2.
f/ dodatok k zmluve so Správou ciest KSK na prenájom parcely a zmluva o výpožičke parcely
Uznesenie OZ č.22/2021/B-17
OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.141/10/2019/SNV vo veci prenájmu parcely
E KN č. 20243/1 o výmere 456 m2 s prenajímateľom Košický samosprávny kraj zastúpený
Správou ciest KSK za účelom realizácie stavebného objektu „SO 02 Úprava cesty – MOK 4/30.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie OZ č.22/2021/B-18
OZ schvaľuje Zmluvu o výpožičke č.125/04/2021/SNV parcely E KN č. 20243/1 o výmere
456 m2 s požičiavateľom Košický samosprávny kraj zastúpený Správou ciest KSK za účelom
realizácie stavebného objektu „SO 02 Úprava cesty – MOK 4/30.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
K bodu číslo 16 – Diskusia
Starosta - informoval o aktuálnej situácii v lokalite Pod Hôrou
- lávka cez Ružín má byť dokončená do konca mája, kolaudovať chceme v júni
- Dni obce 16.7. a 17.7. 2021, uvažujeme organizovať s koncertami na obidva dni
a to buď na štadióne, alebo v centre obce pre 500 až tisíc ľudí podľa
epidemiologických podmienok
- prebieha meranie mosta v Jaklovciach
- most pred Margecanami sa projektuje, oprava sa bude realizovať s obmedzením
dopravy do jedného jazdného pruhu
K bodu číslo 18 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Ing. Ľubomír Fidler

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

Ing. Jozef Kováč

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 17.5.2021
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Hlasovanie

P = prijaté
N = neprijaté
A = hlasovanie za prijatie uznesenie
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Poznámka:
Informácia zverejnená podľa § 5 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zapisovateľka:
Ing.Eva Novotová

___________________
(podpis)

