Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 11.12.2019
Starosta obce pred otvorením zasadnutia oslovil prítomných:
Zišli sme sa, aby sme riešili veci, naplánované podľa programu, sú pre nás určite dôležité, ale
v tieni tragédie mesta Prešov sú neporovnateľné. Vidíme, že nie všetko dá sa naplánovať, bol
nám daný len krátky časový priestor na tomto svete, preto by z neho nemala vypŕchať pokora,
vzájomná úcta a spolupatričnosť. To môžeme spraviť pre seba a v konečnom dôsledku pre
dobro nás všetkých. Pre ľudí v Prešove, ktorí sa ocitli bez bývania, osobných vecí a v ťažkej
životnej perspektíve, môžeme našu spolupatričnosť prejaviť, aj finančnou pomocou, podľa
vlastného zváženia.
V tejto chvíli v mene všetkých nás tu prítomných, vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým
obetí nešťastia. Tým, ktorí krutou smrťou prišli pri výbuchu o život, venujme myšlienky
a vzdajme úctu minútou ticha.
Po vzdaní úcty obetiam, starosta obce otvoril zasadnutie. Informoval, že ospravedlnili sa Ján
Hvišč a Mgr.Slávka Mrázová, Mgr. Vanda Winkler telefonicky oznámila, že príde s meškaním.
Bod č. 1
a) Starosta obce navrhol doplniť zverejnený program rokovania o Plán kontrol hlavnej
kontrolórky na 1.polrok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce a voľbu členov
Školskej rady pri ZŠsMŠ v Smolníku. Poslanci neschválili zverejnený program rokovania
a jednohlasne schválili program doplnený podľa návrhu starostu obce nasledovne :
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola uznesení zo dňa 4.11.2019
3. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
5. Rozpočet obce Smolník na roky 2020-2022
6. VZN obce Smolník č. 51 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
7. Voľba členov Školskej rady pri ZŠsMŠ v Smolníku
8. Žiadosti a rôzne
9. Diskusia a záver
b) Do návrhovej komisie boli schválení Ing. Antonín Cicoň, Michal Čermák
c) Za overovateľov zápisnice boli schválení Katarína Lendacká a MUDr. Helenu Sopková,
zapisovateľka Anna Kluknavská.
Bod č.2
Ku kontrole uznesenia zo dňa 4.11.2019 starosta uviedol, že 4.12.2019 bolo podpísané posledné
čestné vyhlásenie člena dozornej rady, tým boli skompletizované listiny ohľadne dozornej rady
Lesy Smolník,s r..o., ktoré odovzdal právnemu poradcovi na zápis do obchodného registra.
Uznesenie ohľadne inventarizácie zostáva k splneniu, žiadosť o nenávratný fin.príspevok na
projekt Varovný systém v obci bola zaslaná, zmluva pre Františka Berezňaka bola spísaná,
žiadateľ ju zatiaľ nebol podpísať. Poslanci vzali kontrolu uznesenia na vedomie.

Bod č. 3
Starosta obce požiadal hl. kontrolórku o predloženie Plánu kontrol hl. kontrolórky obce na
1.polrok 2020. Plán kontrol je prílohou zápisnice a bol jednohlasne schválený.
Bod č. 4
Starosta obce požiadal hl.kontrolórku obce o predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce Smolník na roky 2020 – 2022, ktorá odporúčala schváliť rozpočet.
Počas prerokovania tohto bodu dostavila sa Mgr. Vanda Winkler, čím počet prítomných
poslancov bol 5. Stanovisko je prílohou zápisnice. Poslanci vzali stanovisko na vedomie
Bod č.5
Starosta obce informoval, že návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce, na
úradnej tabuli, bol zaslaný poslancom, prítomných na podanie dotazov. Rozpočet je prílohou
zápisnice, ktorý poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry
a vzali na vedomie viacročný rozpočet obce Smolník na roky 2021, 2022 bez programovej štruktúry
Bod č. 6
Starosta obce informoval, že VZN obce Smolník č. 51 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo zákonným spôsobom
zverejnené dňa 22. 11.2019, občania iste sledujú i v televízii ako sociálne balíky dotkli sa
samospráv, ktoré ako reakciu upravujú miestne dane a poplatok. V našej obci úprava daní
z nehnuteľností sa občanov dotkne len minimálne. Čo sa týka poplatku za komunálne odpady,
opätovne pre obce bol zvýšený poplatok za skládkovanie. Zmluvný partner taktiež zvýšil cenu
za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu, za predchádzajúci rok obec mala náklady
s nakladaním odpadu zaokrúhlene 25.000,- € a príjem za poplatok ani nie 12.000,-€, poplatok
sa zvyšuje síce o 5,- € na osobu, ale i tak nedosiahne náklady minulého roku bez zvýšených
nákladov, ktoré nás v budúcom roku čakajú. Podotkol, že počas zverejnenia návrhu z občanov
a poslancov neboli podané pripomienky k návrhu. Pripomienky boli podané zo strany obecného
úradu. Poslanci jednohlasne schválili nariadenie so zapracovaním pripomienok.
Bod č. 7
Poslanci po krátkej diskusii voľbu členov školskej rady pri ZŠsMŠ presunuli na rok 2020.
Mgr.Vanda Winkler navrhla do školskej rady schváliť zástupcu Smolníckej Huty.
Bod č. 8

Starosta prečítal podané žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce, ktoré podali dňa 29.11.2019
Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta a 10.12.2019 Karpatskonemecký spolok
Smolník. Poslanci jednohlasne schválili poskytnutie dotácií.
Odpredaj časti pozemku EKN 334 v prospech Ing. Cehelník, ktorý bol už na minulom rokovaní
prerokovávaný bol jednohlasne schválený.
Bod č. 9
Starosta obce privítal hospodára Lesov Smolník, s.r.o., Ing. Ondreja Novotného, ktorý sa
predstavil, vymenoval svoje doterajšie pôsobenie a ponúkol sa na zodpovedanie dotazov.
Otomár Vasilco dotazoval sa na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva uložením
materiálov občanmi, osadením pútača Kúpele Štós, ďalej na vytekanie vody v parku,
zamákanie rodinného domu jeho svokry. Starosta obce informoval, že túto vec už konzultoval
s dcérou majiteľky domu. Dohodol pretlačenie kanála. O stave vytekania vody z rezervoára
„Šauriná“, ktorý slúžil na zásobovanie vodou tabakovej továrne informoval majiteľa.
Na požiadanie Imricha Džurňáka odovzdala hlavná kontrolórka obce písomne výsledky
hospodárenia Obecných lesov Smolník, s.r.o. od roku 2015-2018.

Mgr. Mikuláš Barna, riaditeľ školy zhodnotil pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020. Úroveň školy je
dobrá. Na dotaz Ing. Antonína Cicoňa ohľadne perspektívy počtu žiakov odpovedal, že trend
je už roky klesajúci.
Mgr.Lenka Hudáková, pracovníčka obce, informovala, že obec organizuje kultúrne, športové
akcie, je málo ľudí nápomocných a stále sú to tí istí, dotazovala sa poslancov ako si predstavujú
„Silvester“. Poslanci konštatovali, že ohňostroj v posledných rokoch aj v iných mestách zrušili,
je ho dostatok v rámci obce. Navrhli tiež spojiť niektoré podobné akcie – vianočné trhy,
vianočná besiedka, zabíjačka, keďže je ich veľa a stojí to financie. Starosta obce reagoval, že
akcie sa organizujú aj za účelom zvýšenia návštevnosti reštaurácie a tým jej tržieb.
Daniela Kluknavská, informovala, že reštaurácia Alžbetin dom bude počas „Silvestra“
zatvorená.
MUDr. Helena Sopková poukázala na množstvo odpadov, ktoré obec vyváža z cintorína,
navrhla zverejniť propagáciu na zmenšenie množstva vencov, výzdob, sviec na hrobových
miestach.
Ivan Romančík mal dotaz ohľadne rozhlasu, starosta odpovedal, že žiadosť o dotáciu bola
zaregistrovaná.
Starosta obce informoval o činnostiach, ktoré boli v roku 2019 vykonané, následne nechal
dostatok časového priestoru na diskusiu poslancom a prítomným občanom.
Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil rokovanie.

Zapísala : Anna Kluknavská .................................
Zápisnica overená overovateľmi :

Katarína Lendacká ............................................ dňa .....................................
MUDr. Helena Sopková ................................... dňa ......................................

