Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 29.6. 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. Zápisy do obecnej kroniky
6. Záverečný účet obce za rok 2019
7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-5/2020
8. Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
9. VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
10. Dodatok č.1 k Prílohe 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
11. Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
12. Došlé žiadosti
13. Rôzne - nájomná zmluva ŽSR, nájomná zmluva SVP, príspevok na
stravovanie dôchodcov
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia
16. Záver

K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 7 poslancov, ospravedlnil sa JUDr. Ľubomír Šima a Miroslav
Zvirinský. Program bol schválený.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Ľubomír Fidler a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Jaroslava Vaščuru a Ing. Branislava Mondryho.
Hlasovanie: 7 - 0 - 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
Občan J. Fotta: pred rokom som bol na zasadnutí OZ so žiadosťou o vybudovanie spevnenej
prístupovej plochy k naším domom, doteraz som nedostal odpoveď, čo by malo byť do 30 dní.
Starosta: pre samosprávy nie je možné dodržať limit 30 dní, keďže niektoré žiadosti sú
predmetom príslušnej komisie OZ. Osobne sa zastavím a budem vás čo najskôr informovať,
o návrhoch riešenia .
Občan opustil rokovanie.
Jakubišin: žiadosť p. Fottu a susedov bola uznesením OZ č.6/2019/C-3 z 20.5.2019 zamietnutá.
Naďalej platí v tejto veci uznesenie OZ č. 29/2017/B-4 zo dňa 4.12.2017, ktorým sa schválil
investičný zámer obce na základe žiadosti J.Fottu a susedov a boli stanovené podmienky.
V ňom sa hovorí, že obec dodá materiál a zariadenia, práce vykonajú žiadatelia svojpomocne.
Z. Uličná: v mene SZZP v Margecanoch oznamujem, že sa vzhľadom na Covid 19 vzdávame
celej pridelenej čiastky z rozpočtu obce.
K bodu číslo 5 - Zápisy do obecnej kroniky
Prebehla krátka diskusia o nepresnostiach v navrhovaných zápisoch do obecnej kroniky.
Starosta navrhol, aby každý poslanec zaslal pripomienky, aby sme na budúcom zasadnutí mohli
schváliť zápis už so zapracovanými pripomienkami – zabezpečí zástupkyňa.
Z. Uličná, kronikárka: potrebujem dostávať informácie o pripravovaných podujatiach, často sa
stáva, že sa o nich dozvedám neskoro a následne je ťažké spracovať kvalitný zápis.
Upozorňujem, že kronika je úradný dokument, okrem elektronickej formy musí byť aj tlačená.
Treba vytlačiť posledné 2 roky do tvrdej väzby. Otázka – kde sú staré kroniky?
Starosta: dohodneme termín na pracovné stretnutie v tejto veci. Jeden exemplár urobíme ešte
k nahliadnutiu v hrebeňovej väzbe, ako prílohy pripojiť Hlásniky a propagačné materiály, ktoré
obec má.
K bodu číslo 6 - Záverečný účet obce za rok 2019
Ing. Machilová prehlásila, že záverečný účet bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, neboli
k nemu žiadne pripomienky. Vysvetlila výsledok hospodárenia a najdôležitejšie položky.
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ:
Návrh záverečného účtu Obce Margecany za rok 2019 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 2019 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 2019 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých významných

súvislostiach finančnú situáciu Obce Margecany k 31.12.2019 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 2019 výrokom - celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie OZ č.15/2020/A-1
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2019.
Hlasovanie: 6 - 0 - 1.
Uznesenie OZ č.15/2020/B-1
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie: 6 - 0 - 1.
Uznesenie OZ č.15/2020/B-2
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 84 192,15 €.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
K bodu číslo 7 - Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-5/2020
Machilová: plnenie rozpočtu za 5 mesiacov tohto roku je na úrovni 46 %. Po položkách prešla
príjmovú a výdavkovú časť.
Uznesenie OZ č.15/2020/A-2
OZ berie na vedomie plnenie, rozpočtu obce za obdobie 1-5/2020.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
K bodu číslo 8 - Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
Machilová: rozpočtové opatrenie č. 1 sa týka štátnych prostriedkov, ktoré obec získala na
zamestnávanie, voľby, zatepľovanie OcÚ, lávku, vojnové hroby atď. a sú účelovo viazané.
Uznesenie OZ č.15/2020/A-3
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Machilová: po pracovnom stretnutí poslancov nastali určité zmeny. Upravujeme výnos dane
z príjmov a to na základe najnovšej prognózy znižujeme o 7%. Po jednaniach so ZŠ s MŠ sme
dohodli zníženie ich rozpočtu o 10 tis. €. Sedenie s vedením SZUŠ vygenerovalo dohodu na
zníženie príjmov o 12%, teda o 20 400 €, obec znižuje výdavky o 44 780 €, čo spolu
predstavuje úsporu 75 180 €.

Rokovania OZ sa zúčastnili aj zástupcovia ZŠ s MŠ a SZUŠ. Pán V. Foglár vyjadril
nespokojnosť s krátením rozpočtu. Riaditeľka SZUŠ K. Pribičková pripomenula, že umelecká
škola vznikla so súhlasom obce, ktorá profituje z jej existencie a maximálne obci vychádza
v ústrety, plní si všetky záväzky . V týchto neľahkých časoch skôr očakáva podporu, možno
bude nutné pristúpiť k zvýšeniu školného.
Starosta: K znižovaniu aj u škôl sme pristúpili na základe prognóz, tie prvé v marci vyzerali
katastrofálne - pokles príjmov z podielových daní až o 26%. Doteraz nie je jasná prognóza MF
SR a nevieme, koľko podielových daní obec dostane, musíme sa pripraviť a tak urobiť určité
opatrenia. Áno, možno budeme musieť ZŠ s MŠ dofinancovať aj z nášho rozpočtu nad rámec
pridelených štátnych financií, aby prežila.
Kováč: nemali tieto jednania prejsť komisiou kultúry a školstva?
Machilová: so všetkými stranami sme mali pracovné stretnutia.
Jakubišin: je 12% zníženie výsledkom rokovaní a dohody? Súhlasí škola so sumou?
Starosta: Samozrejme, že je to výsledok rokovania a dohody. Zo zákona obec môže krátiť štátne
finančné prostriedky pre SZUŠ až na 88% rozpočtovanej dotácie, toto sa samozrejme musí
schváliť - VZN.
Riaditeľka ZŠ s MŠ E. Mrázová: poslanci vedia, čo sú prenesené a čo originálne kompetencie.
Bez financií nemôžeme otvoriť dostatočný počet tried MŠ ani oddelení ŠKD a uspokojiť
požiadavky rodičov, preto bol zaslaný list od RŠ.
Starosta: Vždy sme rokovali a vždy sme sa nakoniec dohodli na kompromise.
Zástupkyňa ZŠ s MŠ S. Hricková: proces bol oveľa zložitejší, k výsledku iste prispel aj list od
rady školy. Naša škola má v okolí ťažkú pozíciu, máme málo detí. V ZŠ máme 183 detí, z toho
je 46% z iných obcí, podobne aj v MŠ. Zriadili sme ŠKD, berieme do škôlky aj menšie deti,
okolité školy nás predbiehajú. Nemôžeme ďalej šetriť, potrebujeme istotu, že dostaneme
dostatok financií.
Starosta: obec doteraz spláca celkovú rekonštrukciu školy, posledná schválená investícia
z eurofondov na školu je cca 163 tisíc eur, pričom z nášho rozpočtu je potrebných ďalších cca
60 tisíc na dobudovanie podkrovia – odborných učební . Ale aj tak, opakujem ešte raz, možno
budeme musieť ZŠ s MŠ dofinancovať aj z nášho rozpočtu nad rámec pridelených štátnych
financií, aby prežila, ale v každom prípade sa musíme riadiť odporúčaniami rozpočtovej rady
štátu.
Uznesenie OZ č.15/2020/B-3
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2.
Hlasovanie: 6 - 1 - 0.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 4
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa
schváleného rozpočtového opatrenia č.2 a to:
0320 Ochrana pred požiarmi - rekonštrukcia a modernizácia Hasičská zbrojnica - 9 255 €

0443 Výstavba - rekonštrukcia obecného rozhlasu - 1 350 €
0620 Rozvoj obcí - - projektová dokumentácia – Rozšírenie kapacity ZŠ - 590 €
0170 Transakcie verejného dlhu - splátky úveru ŠFRB - 7 870 €.
Hlasovanie: 6 - 1 - 0.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 5
OZ schvaľuje upravené dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce podľa schváleného rozpočtového opatrenia č.2.
Hlasovanie: 6 - 1 - 0.
K bodu číslo 9 - VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
HK: Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o pohrebníctve. Dôležitou zmenou
prechádza ochranné pásmo pohrebiska. Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne;
ochranné pásmo bude existovať len v prípade, že si tak obec určí vo všeobecne záväznom
nariadení. Konkrétne zákonné ochranné pásmo podľa doterajšieho znenia zákona zaniká
najneskôr 31. marca 2020. Obec všeobecne záväzným nariadením ustanovuje šírku ochranného
pásma pohrebiska 50m. Pripomienky k návrhu VZN neboli predložené.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 6
OZ schvaľuje VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
K bodu č.10 - Dodatok č.1 k Prílohe 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: MŠ má
ZŠ

81 žiakov s dotáciou 2007,90 € = 162 640 €
182 žiakov s dotáciou 410,42 € = 74 696€

ŠKD

76 žiakov s dotáciou 521,89 € = 39 664€

CVC
126 žiakov s dotáciou 23,81 € = 3 000€,
kompetencie 280 000€ , z pôvodných 290 000 €.

teda spolu na originálne

SZUŠ má 215 žiakov, dodatkom VZN dotácia znížená o 20 tisíc na 149 600 €.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 7
OZ schvaľuje dodatok č.1 Prílohy 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 2020.
Hlasovanie: 6 - 1 - 0.
K bodu č.11 - Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese
Gelnica
Ing. Magda: Mesto Gelnica v rámci výzvy OP Efektívna verejná správa plánuje opakovane
predložiť projekt „ Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“.
Hlavným žiadateľom a prijímateľom bude Gelnica, partnermi Margecany a Prakovce. Výška

oprávnených výdavkov obce Margecany ako partnera projektu sa zvyšuje na 110 524,05 €,
povinné spolufinancovanie 5%, min. 5526 €.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 8
OZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy s kódom: OP EVS
DOP-PO1-SC1.1-2019-2 pre projekt s názvom: „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej
rozvinutom okrese Gelnica“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja
obce Margecany na roky 2016-2022 a Územno-plánovacou dokumentáciou obce,
b/ účasť obce Margecany ako partnera v projekte a uzatvorenie Zmluvy o partnerstve so
žiadateľom o NFP, ktorým je mesto Gelnica,
c/ zabezpečenie povinného spolufinancovania časti projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, pripadajúcich obci Margecany, čo predstavuje spolufinancovanie obce
vo výške min. 5 526,20 € počas celej doby realizácie projektu,
d/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, ktoré vzniknú v súvislosti s partnerstvom
obce v projekte.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Rokovanie opustil poslanec Bobák.
K bodu číslo 12 - Došlé žiadosti
Predseda finančnej a stavebnej komisie Jakubišin predložil žiadosti, prejednané na komisii:
a/ M. Šuna podal žiadosť o prehodnotenie ceny pozemku. Predložil doklady, z ktorých je
zrejmé, že jeho starým rodičom bol pozemok 580 m2 pridelený do osobného užívania ako
presídlencom z Rolovej Huty ako náhrada za zatopené pozemky pri výstavbe vodného diela
Ružín. Dôvod, prečo doteraz neboli vysporiadané vlastnícke vzťahy, nie je známy.
Uznesenie OZ č.15/2020/C- 1
OZ súhlasí na základe žiadosti č. 268/2020 zo dňa 24. 3. 2020 žiadateľa Mariána Šunu, Hôrka
31/5, 055 01 Margecany a na základe predložených dokladov so znížením ceny určenej na
základe uznesenia OZ č. 13/2020/A12 zo dňa 9.3.2020 pre výmeru 580 m2 na cenu 0,70 €/m2.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
b/ Žiadosť P. Vargu, S. Vargu, M. Dubeckého, P. Slávskeho, bytom Margecany, o odkúpenie
obecného pozemku na výstavbu garáží. Vzhľadom na skutočnosť, že cez tieto parcely vedie
kanalizácia, komisia neodporúča predaj na tento účel.
Uznesenie OZ č.15/2020/D- 1
OZ neodporúča pokračovať v procese odpredaja pozemkov na parcelách C KN č. 362/12,
362/13, 362/14, 362/15 k. ú. Margecany pre účely výstavby garáží.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.

c/ Žiadosť Ing. Romana Endreka o ukončenie nájmu v nebytových priestoroch Obchodná 6,
miestnosť č. 208 z dôvodov organizačnej štruktúry PSS, a.s. Táto kancelária bude pričlenená
do pôsobnosti p. Dagmar Gondžárovej. V kancelárii PSS a.s. bude naďalej pôsobiť p. Agáta
Lešková.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 9
OZ schvaľuje ukončenie nájmu v nebytových priestoroch na ulici Obchodnej 6 - miestnosť
č.2.08 v zmysle žiadosti č.274/2020 zo dňa 27.3.2020 pre Ing. Romana Endreka, Sv. Ladislava
106, 040 14 Košice k 30.6.2020.
Hlasovanie: 6 - 0 - 0.
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec M. Zvirinský.
d/ Žiadosť Dagmar Gondžárovej o prenájom priestorov Obchodná 6, miestnosť č. 208 za
účelom pokračovania prevádzky kancelárie PSS a.s.
Uznesenie OZ č.15/2020/B - 10
OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ulici Obchodnej č.6 – sektor č. 2 časť
miestnosti 2.08 o výmere 12,413 m2 / predmet nájmu / a podiel na spoločných priestoroch
prislúchajúcich k predmetu nájmu o výmere 6,81 m2 pre Dagmar Gondžárovú, OZ PSS a.s.,
Bernolákova 82, 059 71 Ľubica, v zmysle žiadosti č. 348/2020 zo dňa 6.5.2020 za účelom
prevádzky kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s
účinnosťou od 1.7.2020. Dôvody hodné osobitného zreteľa: záujem obce o navrhovaný účel
využitia priestorov - prevádzka kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne. V predmetnom priestore
sa predmet podnikania nemení, zmena nájomcu sa týka organizačnej štruktúry Prvej stavebnej
sporiteľne.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
e/ Požiadavka Dezidera Petrika, Olše 71, Margecany, na umiestnenie cestného retardéra na ulici
k futbalovému ihrisku, kde opakovane dochádza k nepovolenému prekračovaniu rýchlosti.
Komisia odporúča vyhovieť, starosta prisľúbil realizáciu technickým úsekom.
f/ Žiadosť Erika Ofčáka , Komenského 23/13, SNV o odkúpenie obecného pozemku a výstavbu
prístupovej cesty. Žiadateľ predložil súhlas SVP š.p. na vybudovanie móla na priľahlom
pozemku, s čím súvisí aj možnosť prístupu.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 11
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1, ostatná plocha, k. ú. Rolova Huta
v zmysle žiadosti č. 251/2020 zo dňa 17.3.2020 pre žiadateľa Erik Ofčák, Komenského 23/13,
Spišská Nová Ves, ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 27 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ predložil súhlas SVP š.p. na realizáciu móla na
priľahlom pozemku. K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným
zastupiteľstvom je potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady a
nájomnú zmluvu s SVP š. p. OZ Košice na prenájom časti pozemku z dôvodu osadenia móla.
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. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 12
OZ schvaľuje zámer výstavby prístupovej cesty na pozemku C KN č. 128/1, ostatná plocha, k.
ú. Rolova huta v zmysle žiadosti Erik Ofčák, Komenského 23/13, Spišská Nová Ves zo dňa 17.
3. 2020 za nasledovných podmienok:
- žiadateľ uzatvorí s obcou zmluvu o budúcej zmluve s právom uskutočniť stavbu na obecnom
pozemku, v ktorej sa zaviaže uzatvoriť po uskutočnení stavby a pred začatím jej užívania
nájomnú zmluvu s obcou za cenu v zmysle sadzobníka cien (1 €/m2/rok),
- žiadateľ zrealizuje prístupovú cestu na základe vypracovanej projektovej dokumentácie po
získaní príslušných povolení na vlastné náklady a zároveň neobmedzí v budúcnosti užívanie
prístupovej cesty verejnosťou.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
g/ Žiadosť Mgr. Silvie Petickej a Ing. Stely Görövej, Košice o odkúpenie obecného pozemku
v oblasti Kozinec. Komisia urobila na mieste obhliadky pozemkov.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 13
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C KN 128/1, ostatná plocha, k. ú. Rolova Huta
v zmysle žiadosti č. 430/2020 zo dňa 5.6.2020 pre žiadateľa Mgr. Silviu Petickú r.
Mlynarčíkovú, Mudroňova 36, 040 01 Košice a Ing. Stelu Görövú rod. Mlynarčíkovú,
Viedenská 32, 040 13 Košice, ako pozemku priľahlého k stavbe – rekreačná chata s. č. 877 vo
vlastníctve kupujúcich 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: 7 - 0 - 0.
h/ Žiadosť Ing. Miloslava Králika a manželky o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 14
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C-KN 128/1, ostatná plochy, k. ú. Rolova Huta
v zmysle žiadosti č. 459/2020 zo dňa 17.6.2020 pre žiadateľa Ing. Miloslava Králika
a manželku doc. Ing. Ruženu Králikovú rod. Mihaličovú CSc., Vihorlatská 58, 040 01 Košice,
ako pozemku priľahlého k stavbe – rekreačná chata s. č. 822 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: 7 - 0 - 0.

i/ Žiadosť Alice Šmelkovej, Košice o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 15
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v k. ú. Rolova Huta,
odčleneného od parcely C KN č. 128/1 - ostatná plocha podľa GP č. 36586609-61/2020 zo dňa
8.6. 2020 na základe žiadosti Alica Šmelková rod. Horská, Strojárenská 11 C, Košice – Staré
mesto. Predmetom predaja je parcela C KN 128/239 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
55 m2, a parcela C KN 128/240 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, v prospech
vlastníčky stavby uvedenej na LV č. 622 ako priľahlej plochy k stavbe súpisné číslo 827 na
parcele C KN č. 128/25 vo vlastníctve kupujúcej za cenu 27 €/m2. Vklad do katastra
nehnuteľností zrealizuje a uhradí kupujúca. Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
j/ Žiadosť Ing. Sone Matiaščikovej a Ing. Richarda Matiaščika, Košice o odkúpenie obecného
pozemku
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 16
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, odčleneného od parcely C
KN č. 128/1 - ostatná plocha k. ú. Rolova Huta, podľa GP č. 48215724-22/2020 zo dňa 17.6.
2020 na základe žiadosti č. 748/2019 zo dňa 21.10.2019 pre žiadateľov Ing. Soňu Matiaščikovú
rod. Vavřinkovú a Ing. Richarda Matiaščika, Narcisová 410/5, 040 11 Košice. Predmetom
predaja je parcela C KN 128/242 –ostatná plocha o výmere 96 m2, parcela C KN 128/243 –
ostatná plocha o výmere 66 m2, parcela C KN 128/244 – ostatná plocha o výmere 28
m2, parcela C KN 128/245 –ostatná plocha o výmere 12 m2 v prospech vlastníkov stavby
uvedenej na LV č. 467 ako priľahlej plochy k stavbe súpisné číslo 878 na parcele C KN č.
128/206 vo vlastníctve kupujúcich za cenu 27 €/m2. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizujú
a uhradia kupujúci. Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
k/ Žiadosť Gabriela Šipoša, Košice o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 17
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, odčleneného od parcely C
KN č. 128/1 - ostatná plocha k. ú. Rolova Huta, podľa GP č. 52474674-6/2020 zo dňa 16.5.
2020 na základe žiadosti č. 753/2019 zo dňa 23.10.2019 pre žiadateľa Gabriela Šipoša,
Poludníková 2, 040 12 Košice. Predmetom predaja je parcela C KN 128/57 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 180 m2 a parcela C KN 128/238 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
66 m2, ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe – rekreačná chata vo
vlastníctve kupujúceho za cenu 27 €/m2. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizuje a uhradí
kupujúci. Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
l/ Žiadosť Dariny Kaľavskej o prenájom priestorov v suteréne budovy Komunitného centra

Uznesenie OZ č.15/2020/B- 18
OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov miestnosti Komunitného centra, Partizánska
30, miestnosť – suterén, pre Darinu Kaľavskú, Jarná 51, Margecany za cenu v zmysle
aktuálneho Sadzobníka cien : 9 €/ m2 /rok od 1. 7. 2020 na kancelárske účely.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
m/ Žiadosť Ľudmily Dzurendovej o povolenie na inštaláciu domového internetu na ulici
Školská 2 na fasádu budovy. Komisia nesúhlasí so zásahmi do budovy, ktorá je obecným
majetkom, aby nedošlo k poškodeniu fasády. V tomto zmysle bude doručená odpoveď
žiadateľke.
Predseda komisie kultúry a sociálnych vecí Fidler: posúdili sme žiadosť Jany Balogovej
o sociálnu výpomoc. Podľa VZN žiadateľ nesmie mať podlžnosti voči obci, žiadateľka má
nedoplatky za odvoz odpadu, preto jej podľa platného VZN nemôže byť výpomoc poskytnutá.

K bodu číslo 13 - Rôzne - nájomná zmluva ŽSR, nájomná zmluva SVP, príspevok na
stravovanie dôchodcov
Starosta: potrebujeme uzatvoriť nájomnú zmluvu so ŽSR na výstavbu parkovacích miest na
ploche bývalej plynovej stanici oproti železničnej stanici. Parkovacie miesta by mali byť
vybudované v rámci realizácie rekonštrukcie potravín CBA – Karmen pri železničnej stanici
a budú predmetom ďalšieho zmluvného vzťahu medzi obcou a firmou Karmen s.r.o.

Uznesenie OZ č.15/2020/B- 19
OZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy s právom stavby „Parkovacie miesta pre cestujúcu
verejnosť“ č. -1-2020-NZsPS s prenajímateľom Železnice Slovenskej republiky Klemensova
8, 813 61 Bratislava a to časť parcely C KN č. 219/2 o výmere 110 m², k. ú Margecany za
cenu 0,22 €/ m2/rok.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Starosta: aby sme mohli využiť dotáciu na reštaurovanie pamätníka padlých je potrebné
uzatvoriť nájomnú zmluvu s SVP, š.p. na pozemok na ktorom je pamätník padlým v parku.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 20
OZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy s prenajímateľom Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik Banská Štiavnica, a to parcely E KN č.70243, 70244, 70246 k . ú
Margecany za účelom zabezpečovania starostlivosti o vojnové hroby- pamätníka padlým v I.
a II. Svetovej vojne za cenu 0,10 €/ m2/rok.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Starosta: obec prispieva na stravu starobným dôchodcom 0,50€ v školskej jedálni i v reštaurácii
Lesnica, ktorá zabezpečovala stravu počas odstávky školskej jedálne. Zatiaľ navrhujeme, aby
si seniori mohli vybrať či si budú odoberať stravu so školskej jedálni , alebo s Lesnice, s tým

že obec bude im rovnako prispievať nezávisle na poskytovateľovi sumou 0,50€ /jedno jedlo
denne/starobný dôchodca/vybraný poskytovateľ.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 21
OZ schvaľuje príspevok na stravu vo výške 0,50 € pre starobných dôchodcov v zariadeniach:
Jedáleň ZŠ s MŠ a Lesnica Margecany.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Starosta: Mesto Gelnica nám doručilo žiadosť o zrušenie združenia DOLNÝ SPIŠ –NET
a výmaz zo zoznamu združení obcí, pretože časom stratilo opodstatnenie.
Uznesenie OZ č.15/2020/B- 22
OZ schvaľuje ako zakladajúci člen Združenia obcí DOLNÝ SPIŠ –NET, so sídlom Banícke
námestie č.4, 056 01 Gelnica, IČO : 35569255
a/ zrušenie Združenia obcí DOLNÝ SPIŠ – NET, so sídlom Banícke námestie č.4, 056 01
Gelnica, IČO : 35569255, s likvidáciou
b/ výmaz Združenia obcí DOLNÝ SPIŠ – NET, so sídlom Banícke námestie č.4, 056 01
Gelnica, IČO: 35569255, zo zoznamu združení obci.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
Starosta: došla žiadosť o dar od hospicu v Trenčíne, ktorý sa v r.2018 staral 11 dní o nášho
občana.
Poslanec Kováč: venujem svoj poslanecký plat.
Uznesenie OZ č.15/2020/A- 4
OZ berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739,
Trenčín.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.
K bodu číslo 14 – Diskusia
Kováč: kam sa podeli zberové nádoby na triedený odpad? Čo sa týka vývozu KO, treba zrušiť
žetóny, je to veľmi nehygienické, prejdú cez mnoho rúk, aj občania majú výhrady.
Starosta: posilnili sme nádobami zberové miesta pri bytových domoch na obecných
pozemkoch, pretože boli nádoby na separovaný odpad preplňované. Niektoré zberné hniezda
sme museli zrušiť, pretože obyvatelia v blízkosti týchto hniezd sa sťažovali na neporiadok, aj
keď pravidelne v pondelok a v piatok pracovníci technického úseku robia poriadok na
uvedených hniezdach. Ale aj keď sme niektoré hniezda zrušili , doplnením nádob do ďalších
zberných miest sa celkový disponibilný počet nádob na separovaný zber zvýšil. Je ale treba
povedať, že sa musíme zaoberať v blízkej budúcnosti otázkou, či budeme rozvíjať zberné
hniezda na separované komodity, na úkor znižovania počtu zvozov vriec z rodinných domov.
Ak sa v rámci Ekoveru dohodne viac obcí a miest, zavedieme spoločne elektronický systém,
ktorým by sa evidovalo množstvo KO odpadu ale aj množstvo vytriedeného odpadu
z jednotlivých domácností, čím by sa vytvoril priestor pre nastavenie zásluhového systému pri
platení poplatku za odpad v súvislosti s mierou triedenia v domácnosti. V konečnom dôsledku

sa blíži aj legislatívna povinnosť váženia jednotlivých koniev. Na záver chcem ešte dodať, že
žetóny sa po každom zbere dezinfikujú proti COVID -19.
Starosta :
-

-

-

Informoval o realizácii rekonštrukcie vodovodu na Olši, ktorej investorom je PVS a.s.
Poprad. Vybudovaním nového vodovodu sa odstránia už dlhodobo časté poruchy
vodovodu v tejto časti obce.
Čakáme na podpis zmluvy s Environmentálnym fondom na schválenú dotáciu na
výstavbu časti kanálu Pod hôrou. Realizáciu predpokladáme na jeseň tohto roka.
T Com nám predložil na pripomienkovanie zámer výstavby optickej infraštruktúry
v zostávajúcej časti obce s predpokladaným termínom realizácie na budúci rok.
Informoval, že Dni obce Margecany, oslavy 785. výročia prvej písomnej zmienky
o obci sa z dôvodu pandémie COVID -19 konať nebudú.
Pripravujeme na koniec prázdnin, respektíve neskôr, menšie kultúrno-športové
podujatie spojené s oslavami výročia Margecianského futbalu - TJ Lokomotíva
Margecany a s futbalovým turnajom O pohár starostu obce Margecany.
Vyzval poslancov na príspevky do hlásnika, ktorý výjde na Margecianskú hostinu

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Ing. Jaroslav Vaščura

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

Ing. Branislav Mondry

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

