Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 11.12. 2019
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. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu
iných činností č.8/2020
6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
7. Dodatok č.1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
8. Dodatok č.1 k Prílohe VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na území obce Margecany
9. Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. – odkúpenie kotolne
10. Rozpočtové opatrenie č. 10 a č. 11
11. Došlé žiadosti
12. Rôzne - vyradenie prebytočného majetku
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo všetkých 9 poslancov.
Poslanec Šima: navrhujem za bod č. 4 zaradiť nový bod č.5 – poskytnutie príspevku obce
obetiam tragédie v Prešove. Zároveň prehodiť terajšie body 5 a 6, najprv prerokovať VZN až
potom ročnú zmluvu o zbere odpadu.
Starosta: najprv hlasujeme o pôvodnom návrhu. Schválený.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
Starosta: zaradenie nového bodu č. 5 o poskytnutí príspevku za bod číslo 4.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
Starosta: hlasovanie o prehodení bodov 5 a 6 z pôvodného programu, čiže bod 6 bude VZN
a bod 7 ročná zmluva s Ekoverom, ostatné sa posúvajú.
Hlasovanie: 8 - 0 - 1.
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 Miroslava Zvirinského.

Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová skonštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo pre starostu prijaté žiadne
poverujúce uznesenie.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Keruľ: v akom štádiu je zriadenie detskej ambulancie v Richnave?
Starosta: obec Richnava plánuje na tento účel zakúpiť objekt, nemajú však financie. Na KSK
sa vedie diskusia, či im poskytnúť návratný či nenávratný príspevok na zakúpenie budovy.
MUDr. Popadičová je ochotná si objekt zrekonštruovať na vlastné náklady. V konečnom
dôsledku nastal posun, keďže OZ v Richnave má už záujem tam detskú ambulanciu zriadiť.
Šima: pri železničnej stanici je dlhodobo odstavené motorové vozidlo, pri kostole vrak,
značky zo vzdialených okresov.
Starosta: parkovisko patrí ŽSR, odpočívadlo KSK. Polícia oslovila okresný úrad, aby riešil
odstavené vozidlo na odpočívadle pri ceste II/547.Vozidlo môže byť odvezené iba na určené
platené záchytné parkovisko, tento inštitút uloženia auta na určenú dobu nevieme obísť. Aj
keď by sme si v konečnom dôsledku vymáhali náklady na odťah a parkovanie na záchytnom
parkovisku, bol by to zdĺhavý proces a bez istoty vymožiteľnosti, takže by to ostal náš náklad.
Skúmame možnosti, ako túto ťarchu preniesť na majiteľov pozemkov na ktorých sa vozidlá
nachádzajú.
Bobák: majitelia boli vyzvaní k odstráneniu vozidla.
Šima: v odbočke na Bystrú sú jamy, poškodená cesta. Na príjazdovej ceste k cintorínu sú
zničené žľabovky i asfalt.
Starosta: je dohoda, že firma, ktorá spôsobila pri rekonštrukcii cesty II/54/ nám škodu na
poškodených žľaboch nahradí vyasfaltovaním časti cesty k cintorínu a žľabovky si opravíme
sami.
Šima: po dažďoch sa voda steká k p. Jakubišinovej, treba odrážku, ktorou sa vovedie do
vpuste. Treba doriešiť umiestnenie kontajnerov na textil – urobiť nejaký prístrešok alebo nájsť
im nejaké vhodné miesto – možno pri zbernom dvore.
Starosta: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. má v zámere realizovať výmenu
vodovodného potrubia v tejto časti obce a tak by sme po oprave vodovodného radu urobili
úpravy asfaltu. Kontajnéry na textil sú už všetky stiahnuté ku zbernému dvoru
K bodu číslo 5 – Poskytnutie príspevku na pomoc obetiam tragédie v Prešove
Šima: mali by sme prejaviť určitú dávku solidarity, navrhujem príspevok obce 1€ na občana
podľa počtu obyvateľov
Starosta: bude treba urobiť aj rozpočtové opatrenie. Na vianočnom koncerte vyhlásime, že sa
obec rozhodla poskytnúť príspevok.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-1
OZ schvaľuje poskytnutie jednorazového finančného príspevku z rozpočtu obce na účet mesta
Prešov, číslo účtu : SK90 7500 0000 0040 0859 1229 z titulu poskytnutia pomoci občanom

postihnutých následkom tragického výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici
v Prešove vo výške 1 € na občana obce Margecany, teda v celkovej výške 1881 €.
Hlasovanie: 9 - 0 – 0.
K bodu číslo 6 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
Pracovníčka OcÚ p. Staržecová oboznámila poslancov s navrhovanými zmenami VZN.
Jakubišin: komisia prerokovala tento návrh, jedna veľká zmena sa týka poplatku za odvoz
KO. Ani zvýšený poplatok nepokryje všetky náklady na odvoz KO, obec musí doplácať.
Komisia bola asi pred 2 týždňami.
Fidler: navrhujem úpravy - § 4 odst.1a/ a § 5 zvýšiť daň na 0,1 € / m2. Ďalej § 4 odst.1e/
zvýšiť sadzbu na 1,65 € / m2, § 4 odst. 1f/ 1,00 €. Toto bude príjmom do rozpočtu a pomôže
nahradiť výpadok a zároveň sa zmenší rozdiel medzi sadzbou dane pre občanov a pre firmy.
Starosta: zmeny týkajúce sa občana v konečnom dôsledku znamenajú nie veľké navýšenie, asi
3 € na domácnosť. Treba zistiť, ako určíme hodnotu lesného pozemku.
Prebehlo hlasovanie o návrhu: 8 - 0 - 1.
Kováč: prečo došlo k úprave sadzby za lesné pozemky v § 3 ods.3d ?
Starosta: investícia do lesných ciest bola 800 tis.€, audítor nám vytkol, že ani časť investícií
neznášajú užívatelia. Dane z lesných pozemkov nie sú ani vo výške odpisov. Obec má cesty
v správe, budeme nastavovať mechanizmus opráv, užívania.
V časti III. – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sadzby
vychádzajú zo zmluvy s Ekoverom a tiež zo zvyšujúceho sa poplatku za skládkovanie odpadu.
Poplatok za KO sa zvyšuje o 6 €. V Hincovciach vznikne linka na triedenie KO. Uloženie na
skládku napriek vysokému stupňu triedenia nám stúpa ročne zo 7 € na 12 € a ďalší rok na 18 €
za tonu. Preto sme nútení zvýšiť poplatok na 21,50 € na osobu a rok, ale chceme zaviesť 100%
kompostovanie BRO, ponúkneme občanom kompostér s polovičnou dotáciou.
Do roka chceme zaviesť systém s QR kódom a sledovanie počtu vyvezených KUKA nádob
z jednotlivých domácností.
Prebehla krátka diskusia o výpadku príjmov pri uplatnení zľavy pre osobitné skupiny občanov.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-2
OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Margecany.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 7 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
a výkonu iných činností č.8/2020
Starosta: v zmluve dochádza k zvýšeniu poplatku z 23,90 € na 26,30 € z dôvodu vyššieho
poplatku za uskladnenie na skládke a zvýšených prevádzkových nákladov našej zberovej firmy.
Uznesenie OZ č.12/2019/C-1

OZ poveruje starostu obce podpísaním ročnej zmluvy č. 8/2020 o zbere, odvoze,
zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností s firmou EKOVER, s.r.o.
Spišské Vlachy.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 8 - Dodatok č.1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
Fidler: komisia pre školstvo a kultúru prerokovala, ako vyplácať príspevok na stravu deťom,
ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu odoberať stravu v školskej jedálni.
Vedúca školského úradu J. Maťašovská vysvetlila problematiku.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-3
OZ schvaľuje Dodatok č.1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Margecany.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 9 - Dodatok č.1 k Prílohe VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na území obce Margecany
Hlavný kontrolór: ZŠ s MŠ žiada o použitie finančných prostriedkov vo výške 16 148 €
z originálnych kompetencií na kapitálové výdavky.
Obec navrhuje: MŠ mala schválené 166 130 € ponížime o 5 000 € ostane 161 130 €. ŠJ mala
schválené 77 870 € ponížime o 11 148 € ostane 66 722 €. 5 000 € + 11 148 € je požadovaných
16 148 €. Na bežné výdavky použijú vlastné prostriedky a 16 148 € z obce použijú na
kapitálové výdavky – zakúpenie zariadenia do ŠJ.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-4
OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Prílohe VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na území obce Margecany.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-5
OZ schvaľuje dotáciu pre ZŠ s MŠ Margecany vo výške 16 147,60 € na kapitálové výdavky –
zariadenie ŠJ.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 10 - Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. – odkúpenie kotolne
Starosta: máme urobený doplnok č.1 k znaleckému posudku. Doplnok určuje hodnotu
teplovodných rozvodov, ktoré neboli zahrnuté v posudku.
Ing.Magda: znalecký posudok nezahŕňal príslušenstvo – teplovodné rozvody aj na iných
parcelách, kupujeme budovy včítane príslušenstva a pozemky na ktorých sú budovy.
Šima: pôvodné uznesenie teda nie je účinné.

Uznesenie OZ č.12/2019/B-6
OZ schvaľuje odkúpenie kotolne od spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., so
sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36 179 345 a to nehnuteľností
s príslušenstvom nachádzajúcich sa v katastrálnom území Margecany, okres Gelnica, ktoré sú
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1444 vedenom Okresným úradom
Gelnica, katastrálnym odborom, a to:
- pozemok parcela registra C-KN č. 128/1, výmera 278 m 2 , druh: zastavané plochy a nádvoria
- pozemok parcela registra C-KN č. 128/5, výmera 200 m 2 , druh: zastavané plochy a nádvoria
- stavba, druh stavby kotolňa, postavená na pozemku na parcele C-KN č.128/1, súpisné číslo
129
- stavba, druh stavby kotolňa, postavená na pozemku na parcele C-KN č. 128/5, súpisné číslo
576.
Príslušenstvo nehnuteľností tvoria prislúchajúce vonkajšie rozvody tepla a teplej vody. Kúpna
cena bola stanovená na základe znaleckému posudku č. 04/2019 a jeho doplnku číslo 01/2019
znalca Ing. Matej Styk, Lipová 6, 040 01 Košice, ev. č. 913250 a to za všetky nehnuteľnosti
a príslušenstvo v celkovej výške 30 000 €.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 11 - Rozpočtové opatrenie č. 10 a č. 11
Hlavný kontrolór Ing. Keruľ vysvetlil RO č.10, ktoré pozostáva zo štátnych prostriedkov.
Miestnosť opustil poslanec Zvirinský.
Uznesenie OZ č.12/2019/A-1
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.10.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
HK objasnil položky rozpočtového opatrenia č.11.
Magda: dostali sme návrh zmluvy s VSD (predchádzala tomu zmluva o budúcej zmluve), po
opätovnom schválení dostaneme 6 tis.€ na chodník k zdravotnému stredisku.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-7
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.11.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Poslanec Kováč navrhol prestávku. Odsúhlasená 7 – 0 – 1 .
K bodu číslo 12 – Došlé žiadosti
Zvirinský sa vrátil do miestnosti.
Fidler: na komisii sme sa zaoberali žiadosťami o sociálnu výpomoc, navrhujem poskytnúť A.
Combovej a B. Balogovej po 100 €, M. Sabolovi, P. Jalčovi a P. Šimovi po 40 €.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-10
OZ schvaľuje:
a/ poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nasledovne :
1. Marián Sabol, Partizánska 6 Margecany, vo výške 40 €

2. Patrik Jalč, Školská 2 Margecany, vo výške 40 €
b/ poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nasledovne :
1. Alena Combová, Hlinná 4 Margecany, vo výške 100 €
2. Pavel Šima, Jarná 26 Margecany, vo výške 40 €
3. Božena Balogová, Železničná 7 Margecany, vo výške 100 €.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
K bodu číslo 13 - Rôzne - vyradenie prebytočného majetku
 Zmluva o zriadení vecného bremena
Magda: VSD realizovala na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
prípojku VN pre trafostanicu - kultúrny dom. Prípojka ide aj cez obecné pozemky, bola
zameraná geometrickým plánom. Povinný – obec súhlasí so zriadením vecného bremena na
obecných parcelách, kde leží kábel, v prospech oprávneného – VSD, a.s. za odplatu 6 000 €.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-9
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spojeného s umiestnením elektro-energetického
zariadenia na slúžiacom pozemku v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36599361 a to Zmluvou o zriadení vecného bremena č.2081/2210/ /2019
v súvislosti so stavbou „Margecany – Úprava VN prípojky pre TS Kultúrny dom“. Vecné
bremeno bude zriadené na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Margecany,
okres Gelnica, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, vedenom
Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom, a to:
- pozemok parcela registra E-KN č. 228/1, výmera 1 053 m2 , druh: trvalý trávny porast,
- pozemok parcela registra E-KN č. 386/100, výmera 369 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria
- pozemok parcela registra C-KN č. 740, výmera 2 407 m2 , druh: zastavané plochy a nádvoria
- pozemok parcela registra C-KN č. 736/1, výmera 6 540 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcela registra C-KN č. 728/1, výmera 4 836 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcela registra C-KN č. 128/3, výmera 1 334 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria,
v rozsahu podľa geometrického plánu č. G1-84/2019.
Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti je stanovená dohodou vo výške 6 000 €. Návrh
na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podá oprávnený, ktorý zaplatí správny
poplatok s tým spojený.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
 Vyradenie prebytočného majetku
HK predložil ako člen vyraďovacej komisie zoznam majetku, navrhnutého na vyradenie,
väčšinou opotrebovaného, nefunkčného a morálne zastaraného.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-8
OZ schvaľuje vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 14 494,74 € podľa predloženého
návrhu na vyradenie.

Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
 Správa nezávislého audítora
HK predložil OZ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2018. Podľa audítora priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Obce Margecany, výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.
Uznesenie OZ č.12/2019/A-2
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora – AV Audit s.r.o. Spišská Nová Ves
k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
 Vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra
Novotová navrhla poslancom – predsedom komisií odmenu 400 €, poslancom 300 €, členom
komisií, ktorí nie sú poslancami 50 € za podmienky min. 50% účasti na zasadnutiach komisií,
Ing. Magdovi – členovi finančnej komisie 250 € za mimoriadny prínos k jej činnosti, hlavnému
kontrolórovi odmenu 10% zo súčtu mesačných platov za obdobie 1-9/2019.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-12
OZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov a členov komisií nasledovne :
odmena poslancom - predsedom komisií vo výške 400 € , odmena ostatným poslancom vo
výške 300 €, odmena členom komisií z radov občanov, ktorých účasť na zasadnutí komisií je
vyššia ako 50% vo výške 50 €, členovi komisie Ing. Jozefovi Magdovi vo výške 250 €.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-13
OZ schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce za rok 2019, ktorá je súčtom mesačných
platov vo výške 10%, za obdobie 1-9/2019.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
 Žiadosť o príspevok obetiam tragickej nehody pri Koliňanoch
Starosta: na obecný úrad prišla takáto žiadosť. Prečítal znenie listu.
Uznesenie OZ č.12/2019/B-11
OZ schvaľuje finančný príspevok na zmiernenie následkov tragickej nehody autobusu
pravidelnej linky Nitra -Koliňany – Jelenec zo dňa 13.11. 2019 vo výške 200 € na účet Prima
banky č. SK625600 0000 0008 0192 9012.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0.
 Starosta informoval o priebehu investičných akcií:
- prebieha rekonštrukcia OcÚ, kvôli energetickému auditu boli menené všetky okná, niektoré
okná a radiátory sa použili v hasičskej zbrojnici. V spodnej sále kultúrneho domu sa zatepľoval
strop. Stavba je už ukončená, ak sa vyskytnú nedostatky, nedorobky, budú sa odstraňovať,
záruka na stavbu je 5 rokov,

- z dotácie 30 tis. € z projektu sociálnej elektromobility zakúpime elektromobil, ktorý bude
používať technický úsek aj na rozvoz stravy, zvážanie klientov do stacionára a pod. Určite
nákup etektromobilu budeme musieť dofinancovať, keďže jeho cena bude vyššia ako dotácia,
avšak všetko ukáže EKS,
- z dotácie 10 tis. € sme urobili rekonštrukciu rozhlasu v Rolovej. Ústredňa umožňuje
automatické hlásenie pripravených obecných hlásení v určený čas,
- nestihli sme zrealizovať novú webstránku, ktorá umožní mailovú informovanosť obyvateľov
obce o hláseniach, či významných udalostiach,
- most Bystrá a lávka cez Ružín – projekty stoja, nemáme kladné vyjadrenia okresného
dopravného inšpektorátu, avšak robíme všetko preto, aby sme v budúcom roku mohli realizovať
obidve stavby,
- Pod Hôrou – onedlho bude vydané stavebné povolenie, aby sme mohli dostať dotáciu
z Envirofondu,
- hrubá stavba hasičskej zbrojnice dokončená, práce pokračujú,
- podali sme projekt na studňu a altánok pri cintoríne a na detské ihrisko v Olši.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné sviatky a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

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

Ing. Ľubomír Fidler

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

