Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 30.septembra 2020
Starosta obce sa informoval o neprítomnosti poslanca Čermáka a poslankyne Mgr.Mrázovej.
Privítal poslancov a všetkých zúčastnených.
Bod č.1
Starosta obce predložil na schválenie zverejnený program rokovania, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky a poslanci ho jednohlasne schválili:
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Uvoľnenie mandátu poslanca – zloženie sľubu poslanca
3. Prezentácia zámeru firmy Folkiš s.r.o. Košice – umiestnenie telekomunikačných rozvodov
4. Kontrola uznesenia
5. Projekt na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
6. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
7. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník vo veci nájmu poľovného združenia Smolník
8. Žiadosti a rôzne
9. Záver
V čase 16:08 prišiel poslanec Čermák. Do návrhovej komisie bol zvolený Ing.Antonín Cicoň
a MUDr.Helena Sopková. Za overovateľov zápisnice boli určené Katarína Lendacká
a Mgr.Vanda Winklera a za zapisovateľku Ing.Lucia Zmijová.
Bod č.2
Starosta obce uviedol, že tento bod by mal byť slávnostnejší, nakoľko mal zložiť sľub
poslanec do Obecného zastupiteľstva. Prečítal vzdanie sa mandátu poslanca Obecného
zastupiteľstva Jána Hvišča k 31.08.2020. Podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie
v Smolníku o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa
10.11.2018, náhradníkom do obecného zastupiteľstva sa stal Radoslav Dlugoš. Náhradník
Radoslav Dlugoš zložil sľub starostu obce. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou
obecného zastupiteľstva. V zmysle zákona č.180/2014 Z.z na uvoľnené poslanecké miesto
podľa získaných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nastupuje kandidát
Ing.Dušan Džurňák. Starosta obce privítal Ing.Dušana Džurňáka, odovzdal mu osvedčenie
a vyzval ho na prečítanie sľubu. Po prečítaní sľubu starosta obce informoval poslancov
o náhradníkovi zástupcu starostu, ktorým sa stala Mgr.Vanda Winkler. Poslanci jednohlasne
pripravené uznesenie schválili.
Bod č.3
Firma Folkiš s.r.o odprezentovala zámer o umiestnenie telekomunikačného rozvodu nad
povrch zeme spojené s využívaním obecných rozhlasových stĺpov na umiestnenie optického
vlákna. Ide o výstavbu optickej siete v Smolníku s využitím existujúcich obecných
rozhlasových stĺpov na dosiahnutie internetového pripojenia vyššej kvality.
Starosta obce reagoval, či to bude stáť obec niečo alebo predáme, alebo prenajmeme.
Firma Folkiš s.r.o. reagovala na to, že ide o spoluprácu, nakoľko už stĺpy nebudú využívať
svoj účel, pôjde o nadbytočný majetok, obec ich môže speňažiť jednorazovo alebo
speňažovať dlhodobo a prenajať. Odstránením stĺpov sa nepomôže.

Ing.Cicoň- môžete mi vysvetliť, na čo sa dá použiť optický kábel? Firma Folkiš s.r.o.
odpovedala, že ide o všeobecné využitie, prioritne na telekomunikačné služby a siete, to
znamená telefón, internet a televízia, vie sa napojiť kamerový systém. Prioritou je nezaťažiť
obec ani eurom.
Mgr.Winkler- sú miesta v Smolníku, kde nie je rozhlas. Firma Folkiš s.r.o. odpovedala, že sú
miesta, kde sa stĺpy doplnia ako pri jazere. Dávali sme si robiť územné konanie, ktoré bude
6.10.2020, kedy od najbližšieho bodu kopeme si elektriku, optiku. To je nadväzujúce aj na to,
keď sa podarí s obcou dohodnúť. To je ten celý proces o územkoch.
Ján Krištofory- môžeme mať vysielač na kostolnej veži, poskytovateľ bude stále Unitrix
firma? Folkiš s.r.o. - niekde príde vývod na optike cez spojky, tým, že niektorí ľudia nebudú
môcť byť na optike, budeme to riešiť rádiom, ale identickou technológiou.
Ing.Cicoň- ak by bol optický kábel položený, obec by mohla využívať kamery a zariadenia?
Firma Folkiš s.r.o.odpovedala, ak by bola zmluva o prenájme alebo o predaji, bola by tam
doložka, že v cene prenájmu požadujete napríklad 10 miest.
Štefan Franko- stĺpy sú v dezolátnom stave, všade je veľa konárov okolo. Kto by to urobil?
Firma Folkiš s.r.o. odpovedala, že je to vecou dohody. Buď obec za poplatok alebo my.
Chceli sme Vám ukázať záujem o využitie obecných stĺpov, v prípade ak by ste nám tento
záujem odobrili, na ďalšom stretnutí by sme sa dohodli, aký model by fungoval lepšie. Na
základe tých bodov by som vedel navrhnúť aj sieť a body, ktoré by ste do budúcna chceli
a uvažovali.
Starosta obce upovedomil, že v žiadosti je v zmysle Vyhlášky 532/2002 uznesenie, ktoré by
sa mohlo zobrať na vedomie, tým by sa mali riadiť a taktiež podotkol, aby bola na ďalšom
zasadnutí pripravená dokumentácia pre poslancov. Poslanci jednoznačne zámer uznesenia
schválili.
Bod č.4
Kontrolu uznesení z 30.júna 2020 vykonal starosta obce. Následne prečítal uznesenie
č.33/2020 stanovisko advokáta k zrušeniu firmy ZIKRA s.r.o, pričom zmluva bola uzatvorená
na dobu určitú do 31.12.2020.Zrušenie zmluvy je možné len odstúpením od zmluvy(v prípade
omeškania) alebo výpoveďou s jedno mesačnou výpovednou lehotou. Pokiaľ si firmy ZIKRA
s.r.o. plní záväzky, nemôže zmluva zaniknúť na základe jednostranného prejavu vôle obce.
Katarína Lendacká- pán starosta, ja by som len chcela povedať, keď sme mali 29.4. Obecné
zastupiteľstvo, zmluva nebola na internetovej stránke podpísaná. Potom sme sa začali
zaujímať, lebo som sa pýtala, aké služby ZIKRA robí, či je taká bohatá obec, aby každý
mesiac platila 300€. O ďalší mesiac ako ste nám rozoslali zmluvu, už tam bolo dopísané 3.1.
a 29.4. nebola podpísaná zmluva, nebol tam dátum až keď sme sa začali zaujímať. Starosta
odpovedal, že či vedia , aký je zákon o povinnom zverejňovaní zmlúv. Od akého roku je
zákon o zverejňovaní zmlúv na internete, od roku 2006.
Ing.Cicoň-ja sa pýtam, prečo Obecné zastupiteľstvo nebolo upovedomené, čo sa bude chystať
a platiť? Starosta odpovedal, že každý rok sa uzatvára zmluva , už 6 rokov.
Ing.Cicoň-vyhodené peniaze. Starosta obce - pani Silvia Krakovská, ktorá zastupuje firmu
ZIKRA s.r.o. má na starosti Alžbetu, Lesy a.s., ZŠ a MŠ, stále upovedomí na všetky podstatné
veci. Všetky podklady vám poskytnem. S firmou ZIKRA máme rozpracované 3 projekty.
V čase 16:55 prišla Mgr. Slávka Mrázová.
Starosta sa vyjadril, že nemá problém poslať podklady k verejnému obstarávaniu, nakoľko
Ing.Cicoň sám vyhlásil výzvu 25.-28.12.2014 bez jeho súhlasu. Ing.Cicoň-zo zákona Obecné
lesy by mali robiť verejné obstarávanie, boli ste za mnou, aby som to zrušil, aby Frankovci
mali robotu. Zrušil ste ho, ceny sú teraz vysoké.

Štefan Franko – Odkiaľ vieš, že ceny sú vysoké?
Ing.Štefan Franko – Podľa čoho robíte kalkuláciu?
Ing.Cicoň- Môžem Vám ukázať aké sú ceny.
Strosta obce - Bol som na polícii, že ste si dovolili vyhlásiť verejné obstarávanie. Nikdy som
za Vami nebol.
Ing.Cicoň – Bol, u mňa v kancelárii.
Ing.Štefan Franko – Myslíte tam, kde ste sa vlámali aj so synom ?
Ing.Cicoň – Nerozprávaj hlúposti, ty.
Starosta obce – Tu máme svedka, tu sedí pán Katunský, kedy sme boli zmeniť kód a na druhý
deň tam bol so svojim synom.
Ing.Štefan Franko – Za počítačom tam sedel Váš syn, akým právom ? Mal s lesmi nejaký
pracovný pomer?
Ing.Cicoň – Bol som lesný hospodár a robil som si svoju prácu.
Ing.Štefan Franko – V sobotu ?
Ing.Cicoň – Neukazuj na mňa prstom, dobre.
Ing.Štefan Franko – Ty mi netykaj.
Ing.Cicoň – Ja ti dám, ty smrad jeden.
MUDr.Helena Sopková sa vyjadrila, že 40 rokov je v Smolníku a ešte nezažila, aby starosta
mal s poslancami taký komunikačný problém. 40 rokov som tu. Fuj...
Starosta obce – Nikto neurobil riešenie, môžete si pľuť pod vlastným stolom.
MUDr.Helena Sopková - Kto pľuje, ja že som pľula?
Nakoľko firma ZIKRA s.r.o. má rozpracované projekty, poslanci ju nakoniec nezrušili.
Poslanci jednohlasne vzali na vedomie kontrolu uznesenia.
Bod č.5
Ing.Lucia Zmijová, predstavila projekt na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc.
Ing.Džurňák – na koho účet pôjdu peniaze za spotrebovanú energiu? Ing.Lucia Zmijová
odpovedala, na účet obce, nakoľko sa ľudia budú prihlasovať cez mobilnú aplikáciu.
MUDr.Helena Sopková – a čo vandalizmus - starosta obce odpovedal, že máme kamery.
Katarína Lendacká – bola vyhlásená výzva? Ing.Lucia Zmijová – áno bola, 2.9.2020, ale
prvým krokom bolo schválenie projektu Obecným zastupiteľstvom.
Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti.
Bod č. 6
Starosta obce prečítal bod č. 6 a uviedol, že nakoľko tu nie je kolegyňa s ekonomického
oddelenia, oboznámi poslancov s vecami o ktorých vie a pani Lendacká možno doplní.
Uviedol, že ide o vyrátanú sumu z ministerstva financií pre Smolník. Je to na Vás, do konca
októbra sa zaregistruje na ministerstve financií.
Katarína Lendacká – v septembri bol výpadok oproti minulému roku 12%, v auguste 13%
a júl 16%. Najhoršie máj, kde bol pokles o 18%. keď vezmeme za obdobie od 2014, každý
rok podielové dane stúpajú, 7, 10,12% Je to naozaj až taká suma? Starosta obce reagoval, že
ide o výpočet z ministerstva financií.
Katarína Lendacká – každá jedna obec dostala podielové dane, všade musí byť rovnaký kľúč,
ja mám všetky podklady aj Smolník, aj Uhorná.
Ing.Cicoň- ja sa k tomu vyjadrím, obec, ktorá má 7,5 tisícové lesy, treba hľadať rezervy,
zdržať sa pôžičky, aby po nás splácali. Starosta obce reagoval, že nejde o pôžičku, ale
o kompenzáciu výpadku v dôsledku COVID-19.My nehazardujeme s financiami. Obec je

v dobrej kondícii.V roku 2018-2019 sme dofinancovali školu 16 000-17 000€ nad rámec
všetkého. Ak prídu ťažkosti, budeme musieť hľadať riešenie.
Ing.Cicoň – počet detí na škole klesá, rezervy sú, treba ich otvoriť. Starosta obce sa vyjadril,
že prebytok v rezervnom fonde bol 30 000€. Čaká nás kanalizácia, preklenovací úver pri
financovaní Výstražného varovného systému. Každá obec to bude potrebovať. Ja Vás
netlačím do ničoho. Ak budeme potrebovať dofinancovanie, alebo preklenutie tak budeme
musieť si brať komerčný úver s nejakým percentuálnym úrokom.
Norbert Krištofory sa vyjadril, že aj deti poslancov tu nechodia a nerozumie zmýšľaniu
poslancov, nakoľko ide o bezúročnú pomoc. Je to katastrofa ako sa k tomu staviate. Druhá
vec, škola upadá, ak chceme zachovať obec, musíme investovať do MŠ,ZŠ, aby mladí tu
ostali. Každý normálny gazda by bral takú pomoc.
Poslanci 6 hlasmi neschválili podanie žiadosti.
Bod č.7
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby prečítala správu. Hlavná kontrolórka vysvetlila,
že pokiaľ obec nie je členom poľovného združenia Smolník, nie je otázka poľovného
združenia predmetom pôsobnosti obecného zastupiteľstva.
Ing.Cicoň – my nechceme riešiť zánik poľovného združenia, aj keď bol protizákonný. Žiadny
mandát náš zástupca nedostal od poslancov. Bolo predložené uznesenie o výške nájmu, boli
sme oklamaní. Zákon o majetku obce hovorí, za akých podmienok sa dávajú veci do nájmu.
Nebola ani jedna podmienka splnená. Nás zaujíma pohľad obce a poslancov. Starosta
podpísal uznesenie o nájme a nedostal mandát.
Džurňák - my sme chceli vedieť, či sa postupovalo podľa zákona. PZ Smolník II nedostal
ukončenie nájmu. Mali sme platnú zmluvu, ktorá nebola ukončená a pán starosta podpísal inú.
My sme chceli od vás prezenčnú listinu.
Norbert Krištofory- ďakujem pani kontrolórke, že mala trpezlivosť. Máte jasne dané
právomoci Obecné zastupiteľstvo, do čoho máte zasahovať. Čo chcel pán Ing.Cicoň, máte
overené listiny, máte podpis notára zmluvy. Celé volebné obdobie sa riešili PZ Hekerová
a lesy. Nič Vás iné nezaujímalo, nič sa neriešilo, len sa negovali projekty z opačnej strany.
Zrušenie PZ Smolník II je podľa zákona zrušené, stará vec. Čo sa týka nájomnej zmluvy PZ
Hekerová je 100% právne v poriadku..Za to, že ty si nevedel zákon o poľovníctve je tvoj
problém, nie náš. Dali ste to na súd. Všetky zmluvy boli preverované. Ani pozastavenie
výkonného práva združenia Vám neprešlo. Odporučil by som Obecnému zastupiteľstvu, ak to
budete dávať na súd, dajte z osobných peňazí, to sú vyhodené peniaze.
Džurňák – bez toho, aby sme o niečom vedeli, pán starosta s Vami uzatvoril zmluvu, my sme
to dali na súd a Klouček to stiahol. Prečo?
Norbert Krištofory – boli podané 2 žaloby, druhú sme stiahli, kde Ing.Katunský sa postavil
ako štatutár PZ Smolník II, čo nebol, lebo štatutárom bol Ing.Klouček. Ing.Katunský bol
tajomník, u neho ste si spravili tajnú schôdzu, ktorá nebola podľa stanov. Potom to celé
spľaslo, lebo vy ste nevedeli...PZ Hekerová je jediná spoločnosť, ktorú nedotuje obec. Máme
x poľovníkov, treba sa s nimi porozprávať.
Džurňák – ja som chcel zoznam a bolo napísané, že iba pán starosta môže vedieť, kto poľuje
v PZ Hekerová. Norbert Krištofory odpovedal, že ide o samostatný subjekt. Tu sme sedeli
a dojednávali nájom, na základe čoho pán Ing.Cicoň povedal, že PZ Smolník II platí taký
nájom aký má. Dohodli sme cenu, žiadal sa výmer a tam sa ukázalo, že PZ Smolník II platilo
za niečo, čo obec nevlastnila. Majiteľ, ktorý účtuje za nájom, musí mať podľa LVV pozemky,
ktoré sú jeho. Na schôdzi v Alžbete sa rozprávalo, že sa budú obnovovať zmluvy.

Džurňák -klameš, rozprávalo sa o zmene ceny nájmu nie o zrušení zmluvy. Zmena vlastníka
nie je dôvodom na zrušenie nájomnej zmluvy.
Norbert Krištofory - Pri uzatváraní zmluvy bola predložená výmera obcou. Ak budeš mať inú
rozlohu, budeš za to platiť? Zrušíš zmluvu a budeš žiadať novú. Džurňák odpovedal, ukáž mi
dokument, kde sme si to odsúhlasili. Poslanci nemajú právo odsúhlasiť?
Ing.Cicoň – ako návrhová komisia bol tam porušený zákon 507 /2010. Navrhujem nové
obecné poľovné združenie, kde by poľovali občania obce za rovnoprávnych podmienok,
alikvotne podľa hektárov aj občania Huty a Uhornej. Treba prípravný výbor, navrhujem
Džurňáka, Ing.Katunského a Palka. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zmluva o nájme
poľovného revíru bola uzavretá protiprávne, nebola v súlade so zákonnom č.507/2010. Z toho
dôvodu obecné zastupiteľstvo ruší zmluvu PZ Hekerová uzavretú starostom obce. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie nového poľovného združenia vytvorením prípravného
výberu Džurňáka, Ing.Katunského a Palka
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že Ing.Cicoň a Džurňák boli za ňou a vyhrážali sa jej.
Hlavná kontrolórka – Vyhrážali sa mi, či chcem , aby zavolali NAKA a budem do toho
zatiahnutá.
Džurňák – To nie je pravda, zavádzate.
Starosta obce – Vy chodíte, neklopete a toto poviete hlavnej kontrolórke.
Ján Krištofory sa vyjadril, že sa tu narobilo veľa zlej krvi. Vyzval ich, aby s tým už prestali,
aby sa s tým vysporiadali a aby neťahali do toho ľudí z obce.
Norbert Krištofory dodal, že by chcel venovať 2% dane na školu, škôlku.
Katarína Lendacká dodala, že obec mala k dispozícii 13 500€ a prepadli. Starosta obce už
vysvetlil, že výberové konanie nebolo včas vysúťažené a nestihla sa uzatvoriť zmluva.
Poslanci hlasovali za nové uznesenie v počte 6 za a 1 proti.
Bod č.8
Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku C KN 1165 o výmere 28 m2 Ing.Ivane
Hubovej, bytom 040 11 Košice, Komenského 57, za cenu 2€/1m2.
Prenájom:
- pivničné priestory v budove Alžbetin dom č.s.10, nachádzajúcej sa na pozemku
CKN 8, okrem priestoru, ktorý je oddelený dverami pri vstupe do pivnice,
- nebytové priestory o výmere 231 m2 v budove č.s. 647, nachádzajúcej sa na
pozemku CKN 200 a pozemok CKN 200, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 220 m2 ,
- časť pozemku CKN 203/1 druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41
m2, podľa zakreslenia v situačnej mape, ktorý sa nachádza v obci Smolník, k. ú.
Smolník, okres Gelnica,
poslanci jednohlasne schválili uznesenie o nájme, mohli zapracovať prípadné podmienky,
pričom sa zhodli na cene 1% z ročnej tržby. Až po prijatí uznesenia o schválení nájmu
vypracováva sa nájomná zmluva v súlade s prijatým uznesením.
Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku C KN 896 o výmere 50 m2 Prof.Ing. Jána
Terpáka, CSc. a manželky Ing. Márie Terpákovej, bytom 040 13 Košice, Juhoslovanská 5 , za
cenu 2,- €/1m2.
Odpredaj pozemok C KN 905 o výmere 74 m2 Ing. Martinovi Bolčovi, bytom 040 11
Košice, Nešporova 12, za cenu 2,- €/1m2 poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Žiadosť Miroslava Vinceka, bytom 040 23 Košice, Bauerova 13 o odkúpenie pozemku CKN
1054 jednohlasne zamietli.
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok Občianskej redakcii Smolníckych novín
vo výške 600 € ročne.

Starosta obce pripomenul poslancom, aby posielali návrhy na premiestňovanie unimobuniek.
Taktiež ich oboznámil o zvolení do funkcie člena Rady starostov a primátorov Košického
samosprávneho kraja, zástupcu okresu Gelnica.
MUDr.Helena Sopková dodala, aby sa urobila osvetová akcia v čase Sviatku Všetkých
svätých.
Mgr.Slávka Mrázová sa informovala o rozhlase, pričom jej starosta obce odpovedal, že sa
všetko vďaka koronavírusu posúva o 3 mesiace, najskôr v marci.
Ján Palko zo Zväzu zdravotne postihnutých, sa vyjadril, že v dome sociálnych služieb bolo
cítiť zápach z priestorov, ktoré má PZ Hekerová. Starosta obce objasnil situáciu, išlo
o nedopatrenie zo strany elektrikárov pri odpočte elektriny. Už je všetko v poriadku.

Zapísala Ing.Lucia Zmijová

Zápisnica overená overovateľmi:
Katarína Lendacká
.......................dňa
Mgr.Vanda Winkler
.......................dňa

