Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 22. 3. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa
riadil programom rokovania podľa pozvánky:
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Pripomienky a návrhy občanov
Rozpočet obce na roky 2021 - 2023
Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
7. Došlé žiadosti
8. Rôzne – zmluva Calmit
hlavné investičné aktivity obce na rok 2021
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie OZ a prečítal program. Do bodu rôzne
navrhol doplniť schválenie členov komisie OZ v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Prítomných bolo 8 poslancov, Ing. Jozef Kováč sa
ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Program bol 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. Dušana Jakubišina a Miroslava Zvirinského.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová konštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo OZ pre starostu prijaté žiadne
poverujúce uznesenie.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Starosta: dostali sme e-mail od bývalého poslanca M. Keruľa, ktorý sa pýta, či nevieme
zabezpečiť pre občanov ivermektín , vitamínový balíček pre pozitívnych na COVOD-19
a zároveň ocenil dostupnosť testovania v našej obci. Na ivermektín máme ponuku, balenie za
30 € pre približne štvorčlennú rodinu, je potrebný lekársky predpis, kúpa na vlastnú
zodpovednosť. Vhodnejší na Covid – 19 je ŠÚKL povolený isoprinosin, je aj v lekárňach
dostupný. Určite budeme sledovať situáciu a hľadať dostupné možnosti pomoci pre občanov
obce v tejto pandemickej situácii. Nakúpime niekoľko kusov oximetrov, ktoré budeme zadarmo
požičiavať obyvateľom. V prípade iných požiadaviek od občanov budeme promptne reagovať.
Možno je treba aj uviesť, že z pravidelného každotýždňového testovania nám pozitivita klesá.

Novotová: podnet od občana zo Školskej ulice, ktorý sa sťažuje na autá parkujúce na ulici,
blokujúce niekedy výjazdy z dvorov a celkovo na zlú dopravnú situáciu na Školskej. Na
školskom dvore parkujú autá zamestnancov, čo nie je z jeho pohľadu vhodné miesto.
Pripomienku má aj k veľkosti hrobových miest na cintoríne a vybetónovaným plochám.
Starosta: Školská ulica je v riešení a to formou jednosmernej ulice, ktorej sa venuje predseda
komisie verejného poriadku Rado Bobák. Schválený návrh dopravného riešenia jednosmerky
obsahuje množstvo dopravných značiek, do jesene by sme to chceli technickým úsekom
zrealizovať. Poprosím predsedu komisie Rada Bobáka, aby odsledoval realizáciu projektu.
E. Novotová s pracovníkom OcÚ p. Hrickom preverí pomery na cintoríne, čo hovoria zmluvy
o veľkosti pozemkov a celkovej situácii.
Bobak pre poslancov zhrnul problémy s parkovaním na Školskej ulici i navrhované riešenie.
Starosta: obec nemá problém, aby autá zamestnancov ZŠ parkovali pri škole, je to obecný
pozemok. Zatiaľ to necháme na skúšku, pripomienku nech prehodnotí príslušná komisia.
Šima: ako je to s vývozom odpadu, nepoužívajú sa žetóny, a množstevným zberom, platíme za
množstvo?
Starosta: platíme za odvoz konvy, teda manipuláciu s konvou aj za tonáž. Auto príde do obce
prázdne a odchádza naplnené tak, že už neberie komunálny odpad z inej obce, váži sa na
skládke Kúdelník. V súčasnosti skúšobne sledujeme a upozorňujem obyvateľov na to, aby si
nechali odvážať len plné KUKA nádoby. Za poloprázdnu konvu nie je sadzba polovičná a tak
zaplatíme za manipuláciu polovičnej konvy toľko ako za plnú, čo je neefektívne. Keďže už
nepoužívame žetóny, počet vyprázdnených nádob sleduje pracovník obce. Do leta chceme
konvy opatriť čipom, naplniť potrebnú údajovú databázu a spustiť elektronický systém
sledovania vyvezených koniev ale aj vriec separovaných zložiek odpadu. V budúcom roku, na
základe takto získaných údajov, uvažujeme zaviesť zásluhový systém platenia za komunálny
odpad podľa počtu vyvezených nádob. Od r. 2023, kedy bude povinné váženie jednotlivých
koniev, zohľadní poplatok aj váhu odpadu z každej domácnosti. Pribudnú tiež QR kódy pre
zložky separovaného odpadu.
Šima: navrhujem prideliť 12 žetónov na rok, kto potrebuje viac, dokúpi si.
Starosta: tento spôsob sme skúšali asi pred 10, či viac rokmi, neosvedčil sa u nás ani
v susedných obciach, občania si žetóny nedokupovali, vznikalo viac čiernych skládok.
Šima: prečo sa pripomienky k územnému plánu riešili individuálne?
Starosta: Občanov sme v zmysle zákona vyzvali na pripomienky k zmenám a doplnkom
územného plánu - pripomienkami sme povinní sa zaoberať, boli predmetom aj komisie, či OZ,
na základe uznesenia OZ tieto pripomienky boli postúpené projektantovi, ktorý ich zapracuje
a potom nasleduje proces vyjadrovania dotknutých orgánov. Finálnu verziu zmien a doplnkov
územného plánu musí schváliť OZ. Zostali ešte pripomienky z posledného OZ, ktoré boli
postúpené do komisie výstavby....
Jakubišin: zvolám komisiu, ktorá zaujme stanovisko ako poradný orgán OZ.
Občan A. Revák: nasmerovanie ampliónu obecného rozhlasu na Partizánskej ulici smerom
k hasičskej zbrojnici je zlé, znemožňuje počuteľnosť, kedysi bol rovnobežný s hlavnou cestou

a bolo to v poriadku. Partizánska č. 4 – 9 je ulica bez spevneného povrchu v zlom stave. Bolo
by potrebné spevniť povrch a keďže je úzka, vyspádovať do stredu pre dobrý odtok dažďovej
vody. Navrhujem opravu zahrnúť do rozpočtu.
Starosta: požiadavku posunieme do komisie pre výstavbu. Amplión opraví technický úsek.
Hlásenia obecného úradu môžete dostávať bezplatne aj formou SMS, v prípade záujmu nahláste
svoje t.č. na podateľňu.
Fidler: medzi podjazdami je tiež nesprávne natočené zrkadlo.
Starosta: technický úsek zjedná nápravu.
K bodu číslo 5 - Rozpočet obce na roky 2021 – 2023
Ing. Machilová zhrnula návrh rozpočtu na r.2021 na strane príjmovej i výdavkovej. Rozpočet
je zostavený ako vyrovnaný. Zároveň predložila návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023. Namiesto
neprítomného hlavného kontrolóra predložila jeho stanovisko k rozpočtu:
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrh rozpočtu obce na rok 2021 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m obecnému
zastupiteľstvu Obce Margecany:
- schváliť rozpočet Obce Margecany na rok 2021,
- zobrať na vedomie rozpočet Obce Margecany na roky 2022 a 2023.
Starosta: príjmy sú stanovené podľa prognózy MF na tento rok. K rozpočtu ZŠ s MŠ a SZUŠ
sa určite ešte vrátime v druhom polroku, z dôvodu vývoja pandemickej situácie s čím súvisí aj
prevádzka škôl. Spoločenským a športovým organizáciám sa kráti dotácia na polovicu,
z dôvodu obmedzenia činností vyplývajúcej so súčasnej situácie. Ak sa ich činnosť rozbehne,
dofinancujeme ich podľa potreby a našich možnosti. Prevádzka našich MOM, ak nám zaplatí
štát, to o čo sme požiadali, pravdepodobne vykáže zisk. Testujeme každú sobotu s priemerom
900 testovaných, takže potreba testovania je stála, čo je hlavný dôvod prevádzky MOM.
Uznesenie OZ č.21/2021/A-1
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok
2021, 2022,2023.

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/A-2
OZ berie na vedomie rozpočet obce na roky 2022 a 2023.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-1
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 s príjmami vo výške 2 219 659 € a výdavkami
vo výške 2 219 659 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-2
OZ schvaľuje dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Margecany vo výške 750 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-3
OZ schvaľuje dotáciu pre TJ Lokomotíva Margecany vo výške 6 000 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-4
OZ schvaľuje dotáciu pre Športovo strelecký klub Margecany vo výške 350 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-5
OZ schvaľuje dotáciu pre Odbor Klubu slovenských turistov Margecany vo výške 400 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-6
OZ schvaľuje dotáciu pre Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN vo výške 750 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-7
OZ schvaľuje dotáciu pre Obecný šachový klub Margecany vo výške 400 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-8
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ Jadlovec Margecany vo výške 2 000 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-9
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ Margecianske fajnoty vo výške 2 000 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie OZ č.21/2021/B-10
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ MAFOZ vo výške 500 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-11
OZ schvaľuje dotáciu pre ZO SZZP Margecany vo výške 200 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-12
OZ schvaľuje dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Margecany vo výške 350 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-13
OZ schvaľuje dotáciu pre Deduško n.o. Košice vo výške 2 350 €.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-14
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 155 701 € a to na
výdavky podľa schváleného rozpočtu:
0443 Výstavba
- projektová dokumentácia- Pod Horou- 9 050 €
- realizácia nových stavieb- Lávka Ružín – 16 000 €
- realizácia nových stavieb- Regenerácia vnútrobloku – 26 050 €
0620 Rozvoj obcí
- projekt Rozšírenie kapacity ZŠ – vytvorenie odborných učební: nákup interiérového
vybavenia 880 €, nákup výpočtovej techniky 3 250 €, projektová dokumentácia 110 €,
rekonštrukcia a modernizácia-stavebné práce 54 340 €, ostatné kapitálový výdavky-školská
knižnica 600 €
-projekt Nútené vetranie s rekuperáciou tepla-ZŠ s MŠ- projektová dokumentácia 3 640 €
0170 Transakcie verejného dlhu
- z bankových úverov - 11 796 €
- z ostatných úverov-ŠFRB –29 985 €
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 6 - Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
Machilová ozrejmila pridelené dotácie na originálne kompetencie podľa počtu žiakov pre MŠ,
ŠKD, CVČ, ŠJ a SZUŠ.

Uznesenie OZ č.21/2021/B-15
OZ schvaľuje Prílohu č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce na rok 2021.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 7 – Došlé žiadosti
Neboli predložené žiadosti na schválenie.
K bodu číslo 8 – Rôzne
- Rámcová zmluva Calmit
Uznesenie OZ č.21/2021/B-17
OZ poveruje starostu obce podpísaním Rámcovej kúpnej zmluvy č.32/VSK/2021 s firmou
Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15, Bratislava.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
- Hlavné investičné aktivity obce na rok 2021 predstavil starosta:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

rozšírenie urnového hája
regenerácia vnútrobloku – výstavba oddychovej zóny pri 13-bytovej jednotke
dostavba časti podkrovia základnej školy, výstavba odborných učební
výstavba lávky pre peších cez vodnú nádrž Ružín
dostavba ciest na most cez Bystrý potok
úprava cesty medzi domami v Rolovej Hute
výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily
reštaurovanie sochy pamätníka padlých
rekonštrukcia chodníka a parkovísk na Obchodnej ulici
výstavba malej oddychovej zóny - detského ihriska v časti Olše
pokračovanie v projekčných prácach a inžinieringu v lokalite Pod Hôrou.

Oboznámil poslancov s podrobnosťami a realizáciou:
- realizácia projektu lávky cez Ružín si vyžiada odstávku vody na 1 deň, keď sa vytvorí bypass
vodovodného potrubia a po zrealizovaní lávky ďalší deň na finálne napojenie na potrubie na
novej lávke
- na reštaurovanie sochy pamätníka padlých máme schválené financie z ministerstva vnútra bez
spoluúčasti obce
- po rekonštrukcii chodníka na Obchodnej ulici sa upraví a zlegalizuje parkovanie pri
zdravotnom stredisku
- detské ihrisko pri bytovkách v Olši bude financované z dotácie Prvej stavebnej sporiteľne
- v časti Pod Hôrou už máme stavebné povolenie na kanalizáciu a čiastočne na vodovod, kde
doprojektovávame tlakovú stanicu z dôvodu nesúhlasu vlastníka parcely z pôvodným návrhom
umiestnenia tlakovej stanice, projektujú sa cesty s chodníkmi, listom oslovíme občanov, aby
nám odpredali za symbolické 1 euro časť svojho pozemku v šírke 3,5m na prístupovú
komunikáciu. Na týchto 3,5 m širokých odkúpených pozemkoch vybudujeme stavebníkom

štrkový prístup k ich pozemkom a to za odplatu cca 30 €/ m2 . Prístup na pozemok je nevyhnutný
k vydaniu stavebného povolenia i ku kolaudácii. Elektrickú prípojku, vodu a odpad si žiadateľ
o stavebné povolenie zabezpečí zatiaľ sám, avšak obec bude ďalej pokračovať v získavaní
financií na budovanie tejto infraštruktúry.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-18
OZ schvaľuje hlavné investičné aktivity obce na rok 2021.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.21/2021/B-16
OZ schvaľuje zloženie komisie OZ v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov : predseda – Ing. Dušan Jakubišin, členovia – Ing. Jozef
Kováč, Ing. Ľubomír Fidler.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta: podkrovie ZŠ je takmer dokončené, na najbližšej stavebnej komisii alebo pred
zasadnutím OZ môžeme urobiť prehliadku týchto priestorov. V priestoroch stacionára chceme
rekuperáciou zlepšiť teplotné pomery a vybudovať terasu s prístupom do parčíka oddychovej
zóny vnútrobloku. Tento zámer by bol obsahom žiadosti o NFP, ktorú by podávalo OZ
Deduško.
Projekt na autobus pre TJ je podaný a je v hodnotení.
K bodu číslo 9 – Diskusia
Šima: aký je vývoj v kauze zberného dvora?
Starosta: nateraz okresný úrad rozhodol, že parcela sa má vrátiť pozemkovému spoločenstvu,
obec sa odvolala. Ak sa pozemok spoločenstvu vráti, nemôže ho predať, iba prenajať a tak
budeme jednať o nájomných podmienkach.
Jakubišin: navrhujem informovať nabudúce.
Starosta: Testujeme na Covid každý týždeň na základe požiadavky občanov. Vytvoriť MOM
bolo dobré rozhodnutie, testovanie je potrebná služba pre obyvateľov, našich občanov sa testuje
každý týždeň cca 800, s personálnym obsadením MOM zatiaľ nemáme problémy. MOM už
majú aj okolité obce.
Najbližšie zasadnutie OZ plánujeme koncom apríla.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

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

Ing. Dušan Jakubišin

........................................
Ing. Igor Petrik
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 22.3.2021

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Ing. Eva Novotová
Ing. Radovan Bobak
Ing. Dušan Jakubišin
Ing. Ľubomír Fidler
Ing. Jozef Kováč
Ing. Jaroslav Vaščura
JUDr. Ľubomír Šima
Ing. Branislav Mondry
Miroslav Zvirinský
Uznesenie prijaté /
neprijaté

Legenda:
Uznesenie
Hlasovanie

Čísla uznesenia 21/2021
A-1 A-2 B-1 B-2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
#
#
A
A
A
A
A
A
Z
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P

P

P

P

P = prijaté
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#
A
A
A
A

B-4
A
A
A
A
#
A
A
A
Z

B-5
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-6
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-7
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-8
A
A
A
A
#
A
A
A
A

P

P

P

P

P

P

B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 B-17 B-18 B-16
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P

P

P

P

P

P

P

P

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

___________________
(podpis)
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P

