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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Čas plynie a naše životy s ním... Snáď sú toto vhodné sprievodné slová,
ktorými Vás chcem privítať v novom čísle obecných novín, ktoré sú - ako som
sa už v úvode zmienil- taktiež jedným z výsledkov pokročilosti času, ktorý
plynie...
Zbehla už dostatočne dlhá doba, kedy som sa k Vám prvýkrát prihováral
ako „Nová jar“- a vtedy ste nevedeli, čo konkrétne čakať. Ostávalo Vám len
veriť v samotnú zmenu, prípadne lámať si hlavu nad tým, čo vlastne prinesie.
Čas, ktorý je tvorivý, však určite vyformoval (ak ešte stále neformuje) model
Vašej perspektívy- pohľad, ktorým vnímate a hodnotíte charakter zmeny, či
výsledky, ktoré priniesla. Názory sa môžu rôzniť, či naopak, vo väčšine
prípadov zhodovať - každý má pochopiteľne právo na vlastný uhol pohľaduPre mňa je ale nevyhnutné pripomínať jedno - a to náš cieľ. Chceme
fungovať, byť obcou pre Vás, dávať Vám istotu, nesklamať. Byť obcou pre
našich občanov po každej stránke. Tomuto podriaďujeme každý jeden krok.
Možno kráčame pomaly a možno kráčame prirýchlo. Máme však najlepšiu
cestu, ktorá nie je tá najľahšia a má množstvo prekážok - ich samotnou
výhodou je, že skrývajú riešenia, ktoré môžu byť trebárs i zdĺhavé, náročné
a môže sa na nich pracovať v skrytosti. Pri ich prekonávaní môže nastať pád,
ale aj ten je súčasťou úspechu- dopĺňa skúsenosti, ktoré postrádame
a stávame sa lepšími.
Všetko to robíme pre Vás. Chceme byť takou obcou, akú si želáte !
S pozdravom Váš starosta
Radoslav Dlugoš .. Ajo ☺..
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ZBERNÝ DVOR
Obec Smolník prevádzkuje Zberný dvor, ktorý sa nachádza pri ceste v časti obce „Majetky“.
ZD je určený pre pôvodcov komunálnych odpadov /KO/, ktoré sú zapojené do systému zberu KO
v obci Smolník.
Prevádzková doba od 1.3. do 30.10.
každá streda
od 9,00 – 12,00
každý párny piatok od 9,00 – 12,00
každá párna sobota od 9,00 – 12,00 – na t.č.0915533954 v uvedenom
čase
od 1.11. – 28. 2.
každá streda
od 9,00 – 12,00
každá párna sobota od 9,00 – 12,00 – na t.č.0915533954 v uvedenom
čase
Fyzická osoba pri dovoze odpadu na zberný dvor je povinná prihlásiť sa zodpovednému
pracovníkovi, oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, vypísať Formulár návštevníka
a odpad uložiť podľa pokynov zodpovedného pracovníka. Zodpovedný pracovník je oprávnený
overiť, či osoba je zapojená do systému zberu odpadov v obci a má uhradený ročný poplatok za
KO a DSO.
Druh a množstvo a poplatok za uloženie odpadu
Druh
Množstvo/rok
Papier a lepenka
bez obmedzenia
Sklo
bez obmedzenia
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
bez obmedzenia
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
2 ks/domácnosť
Drevo
bez obmedzenia
Plasty
bez obmedzenia
Kovy
bez obmedzenia
Drobný stavebný odpad
1 m3

poplatok
bez popl.
bez popl.
bez popl.
bez popl.
bez popl.
bez popl.
bez popl.
bez popl.

Zodpovedný pracovník je oprávnený neprijať odpad, ktorý je silne znečistený, obsahuje
nebezpečné látky, obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania, odovzdávané
množstvo presahuje povolené množstvo, odovzdávajúci nie je osobou zapojenou do systému zberu
v obci a pod.
Zmesový komunálny odpad neprijíma sa na ZD.
Drobné stavebné odpady – sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou /FO/ – nepodnikateľom v rozsahu 1 m3 ročne od 1 FO, na ktoré sa nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlásenie. Patria sem najmä : dlažba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu,
malty a iné drobné materiály.
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... PRÁCE V NAŠEJ OBCI...
Jazero Úhorná – rozšírenie terasy, vytvorenie bezbariérového vstupu

Oprava schodov v ZOS

Kosenie– AKER

Oprava schodov ZŠ Smolník
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Oprava mosta „Šavriná“ - studnička

Spevnenie šachty „MAJETKY

Prebiehajúca rekonštrukcia mosta
„LUGÁČ“

DOTÁCIA
Obci Smolník bola poskytnutá účelová dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne
potreby obcí vo výške 13. 500,-- €. Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie : Oprava
a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Smolník , termín realizácie – II. štvrťrok 2016

KOMUNITNÉ CENTRUM
Ako sme už skôr informovali, aj v našej obci vznikne komunitné centrum. Iste ste si všetci všimli
aktivitu v bývalej hospodárskej budove pri materskej škole počas letných prázdnin a v mesiaci september.
Po takmer dvadsiatich rokoch chátrania sa budova pred tromi rokmi obliekla do nového šatu zvonku a teraz
konečne aj zvnútra. Po dokončení elektroinštalácie bude počas októbra komunitné centrum uvedené do
prevádzky. Zatiaľ síce len z dvoch tretín, pretože získaná dotácia od splnomocnenca vlády p.Poláka
nepokryla všetky potrebné opravy, ale aj tak sa tu urobilo veľa dobrej práce. Na dokončenie priestorov sa
budeme snažiť získať ďalšie finančné prostriedky tak, aby sme mohli všetci spoločne naplno využívať
možnosti, ktoré nám komunitné centrum ponúka.
Všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tohto nápadu patrí veľká vďaka.
Mgr. Mikuláš Barna
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HISTORICKÁ MIESTNOSŤ OBCE SMOLNÍK
Obec Smolník v spolupráci s Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta intenzívne pracuje
na vytvorení Historickej miestnosti našej obce, kde bude prezentovaná nielen história baníctva, ale celkový
život v našej obci, ktorý je úzko spätý aj s ručnou výrobou cigár. V historickej miestnosti budú umiestnené
fotografie a rôzne dobové historické predmety, ktoré boli prezentované aj počas tohtoročného Baníckeho
dňa a budú pripomínať našim občanom a návštevníkom našej obce, aký bol život v našej obci v minulých
rokoch. Historická miestnosť bude k dispozícii každému, kto bude mať o to záujem.
Historická miestnosť sa nachádza v budove Obecného úradu v priestoroch bývalých kozmetických
služieb, bude k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod., počas víkendu
bude daný telefonický kontakt na zodpovedné osoby.
Dovoľujeme si aj touto cestou osloviť našich spoluobčanov, prípadne návštevníkov obce, ktorí majú
v osobnom vlastníctve historické fotografie a rôzne dobové predmety a sú ochotní ich darovať na účely
prezentácie našej krásnej obce nech sa kontaktujú na Obecnom úrade v Smolníku pri p. Čečovej, prípadne
na t. č. 0903422554.
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KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY V NAŠEJ OBCI

VÝSTUP NA VEĽKÝ KOTLINEC & CYKLOTÚRA
Komisia pre kultúru, šport a školstvo v spolupráci s TJ Baník Smolník zorganizovali pre občanov, ktorí
majú radi prírodu a športové aktivity v našom krásnom okolí dňa 29. apríla 2015 Výstup na Veľký
Kotlinec a dňa 23. mája 2015 Cyklotúru na trase Štóska kaplnka, Chata Cinderling, Chata Skalky, Kotlina.

DEŇ MATIEK 2015
V nedeľu 17. mája 2015 sa v našej obci konalo v Reštaurácii Alžbetin dom kultúrno – spoločenské
podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK . Po básni a slávnostnom príhovore starostu našej obce p.
Radoslava Dlugoša nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ v Smolníku, svojimi
piesňami sa predstavili členovia SZZP a KNS v Smolníku. Šibalské iskričky v očiach našich najmenších
počas programu a pohľady mamičiek, ktoré sa na svoje deti pozerali s úsmevom a patričnou dávkou hrdosti
nás utvrdili v tom, že je veľmi dôležité práve takéto akcie organizovať a prejaviť tak vďaku a úctu našim
drahým mamičkám a babičkám !
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OBVODOVÉ KOLO DHZ
Územný výbor DPO Spišská Nová Ves/Gelnica, Obec Smolník a DHZ Smolník zorganizovali dňa 31. mája
2015 Obvodové kolo DHZ na miestnom futbalovom ihrisku. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev : Smolník,
Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom., Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Jaklovce, Margecany,
Kluknava, Richnava, Krompachy, Matejovce nad Hornádom, ktoré boli rozdelené do 3 okrskov. DHZ
Smolník, Smolnícka Huta, Helcmanovce a Mníšek nad Hnilcom sú v V. okrsku, víťazom obvodového kola
sa stal DHZ Smolnícka Huta, DHZ Smolník skončil na štvrtom mieste.

TAJCH TAG
V sobotu 04. júla 2015 sa na Jazere Úhorná konal už 7. ročník súťaže vo varení gulášu TAJCH TAG.
Tohto roku sme si počasie “už vopred objednali”, takže všetkých návštevníkov sprevádzali slnečné lúče po
celý deň. Veľmi nás teší skutočnosť, že sa nám do súťaže prihlásilo 28 družstiev – každé družstvo bolo za
svoje kulinárske umenie odmenené peknou cenou, medailou a pamätným listom. Trampolína, nafukovací
hrad, maľovanie na tvár, korálkovaníe, súťaže, kúzelník, cukrová vata – to sú všetko činnosti, ktoré na tejto
akcii nesmú chýbať. Hudobná skupina Motýľ, Ľudová hudba Tomáša Oravca a pán Ján Kőnig prítomných
zabávali skvelou hudbou a spevom. Fanúšikovia volejbalu si zorganizovali turnaj, ktorého sa zúčastnili 4
družstvá. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na tejto akcii, ak
bude tento deň patriť k tým, na ktoré sa oplatí spomínať, tak je to super !
A na záver už klasická veta : ” Tak o rok dovidenia, priatelia ….”
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8. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
V sobotu 25. júla 2015 sa členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, ako aj
sympatizanti spolku zúčastnili 8. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa
tohto roku konalo v Banskej Bystrici. Slávnostný sprievod krásnym centrom mesta bol presunutý zo 17.00
hod. na 11.30 hod. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré sa očakávali popoludní.
Členka nášho spolku pani Katarína Lendacká si prevzala Čestný odznak Ministra hospodárstva SR ” Za
zachovanie tradícií ” – blahoželáme . Žiaľ, predpovede sa naplnili a po sprievode a oficiálnej časti, ktorá
mala pochopiteľne “rýchly spád” sa stal hlavným bodom programu intenzívny dážď… Ako to už v živote
chodí, po daždi vždy vyjde slnko a nám, ako aj iným návštevníkom stretnutia sa podarilo navštíviť
pamätník SNP, čo bolo veľkým zážitkom hlavne pre našich chlapcov. Vďaka patrí vedeniu obce za úhradu
prepravných nákladov a všetkým zúčastneným za účasť, aj to je forma, ako môžeme zviditeľniť náš krásny
Smolník a zároveň nezabúdať na banícke tradície !

DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ
V sobotu 08. augusta 2015 sa na Jazere Úhorná opäť po roku konal DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ, ktorý je
určený hlavne všetkým deťom. Krásne počasie, trampolína, nafukovacie atrakcie, hry, súťaže, pohybové
aktivity, maľovanie na tvár, korálkovanie, kúzelník – to všetko boli aktivity, ktoré mali u detí veľký
úspech. Klub vzduchovkárov Slovakia a SAFTA pripravili pre deti, ktoré mali záujem o streľbu zo
vzduchovky súťaž, tí najšikovnejší boli odmenení diplomom a medailou. Deti si na záver akcie mohli
napísať na nafúkané balóny svoje tajné priania a všetci sme ich za spoločného odpočítavania poslali na
ďalekú cestu – až k slniečku, ktoré nám celý deň “statočne” hrialo … Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na tejto akcii – spokojné a usmievavé tváre našich najmenších boli jasným dôkazom toho, že sa
tento deň skutočne vydaril.
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HOKEJBALOÝ TURNAJ
V sobotu 29. augusta 2015 sa na multifunkčnom ihrisku v našej obci konal Hokejbalový turnaj na počesť
SNP. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá dospelých a dve družstvá detí. Víťazmi hokejbalového turnaja
boli vlastne všetci zúčastnení, pretože najdôležitejšie bolo to, že krásny prázdninový deň patril športu,
pohybu, určitým športovým pravidlám, tolerancii a tiež chuti a odhodlaniu – veď voľný čas a šport, to je
hlavne pre mladú generáciu, určite tá najlepšia kombinácia. Mladí športovci, ktorí sa turnaja zúčastnili
boli odmenení medailou a sladkosťou, veď „vyšportovanú“ energiu bolo potrebné rýchlo doplniť !
Plánovaná Vatra na Hijalke nebola z dôvodu pokynov OR HaZZ o Čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov.

ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ DEŇ - SZZP
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku zorganizoval dňa 3. septembra 2015 Športovo –
zábavný deň pre všetkých členov SZZP okresu Gelnica. Táto akcia má už niekoľkoročnú tradíciu a patrí
medzi členmi SZZP medzi veľmi obľúbené akcie, čoho dôkazom je aj počet členov, ktorí sa aj tohto roku
prihlásili – bolo ich spolu 80 a zastupovali zväzy z Mníška nad Hnilcom, Gelnice, Švedlára, Jakloviec
a Žakaroviec. Súťažilo sa v troch disciplínach : streľbe zo vzduchovky, „váľaní kolkov“ a nechýbala ani
vedomostná súťaž. Celkovým víťazom sa stal „domáci“ p. Janko Palko. Športovo - zábavný deň na Jazere
Úhorná bol plný úsmevu, pohybu, spevu a dobrej nálady.

Strana 10

Smolnícke noviny

21. október 2015

BANÍCKY DEŇ
Sobotné ráno 5. septembra 2015 bolo zamračené, upršané, ale aj napriek tomu – bolo sviatočné –
BANÍCKE. Opäť po roku bol v našej obci Banícky deň, ktorý organizovala Obec Smolník v spolupráci s
Baníckym spolkom Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., s
Reštauráciou Alžbetin Dom a s obcou Smolnícka Huta. Banícky deň sa začal už ráno o 10.00 hod. na
multifunkčnom ihrisku futbalovým zápasom, ktorého sa zúčastnili družstvá zo Spišskej Novej Vsi,
Smolníckej Huty a Smolníka. O 14.00 hodine bola pietna spomienka na miestnom cintoríne, nasledoval
alegorický sprievod obcou až pred Reštauráciu Alžbetin Dom. Slávnostný program otvorili mažoretky
Shinning Stars z Prakoviec, po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý sa páčil asi aj slniečku,
lebo po daždi nebolo zrazu ani stopy …. Kultúrny program pripravili členovia KNS a SZZP v Smolníku,
mažoretky Shinning Stars, Seľanka, Country skupina Kamélie z Gelnice, folklórny súbor Jahodná z Košíc
a skupina Motýľ, ktorá zároveň zabezpečovala ozvučenie počas celého Baníckeho dňa. Nezabudli sme ani
na našich futbalistov a malou pozornosťou sme všetkých odmenili : víťazov futbalového zápasu –
“spišiakov”, na druhom mieste skončili domáci “smolníčania” a tretia priečka patrila “hutňanom “. V
poľovníckej miestnosti Reštaurácie Alžbetin Dom bola pre všetkých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o
históriu, pripravená výstava fotografií a rôznych predmetov, ktoré priblížili nielen baníctvo, ale aj históriu
a uplynulé roky života v našej obci. Predajné stánky, cukrová vata, trampolína, nafukovací hrad, chutný
guláš, dotvárali úžasnú atmosféru tohto dňa. Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, že sa aj tohtoročný Banícky deň opäť vydaril !
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HORSKÝ BEH SMOLNÍK
V sobotu 12. septembra 2015 sa v našej obci po prvýkrát konal krosový bežecký pretek, ktorý bol
organizovaný občianskym združením Vitalcity a Obcou Smolník. Pretek tvorili dve trate, krátka s názvom
"Po stopách smolníckych baníkov" s dĺžkou 10 km a prevýšením +470 m a dlhá trať s názvom "Beh
hrebeňom Volovských vrchov" s dĺžkou 33 km a prevýšením +1500 m. Registrácia prebiehala
prostredníctvom internetu od 1.7.2015 a v deň konania behu, ktorého sa spolu zúčastnilo 110 pretekárov,
okrem slovenských pretekárov boli účastníci z Veľkej Británie, Poľska a Maďarska. Našu obec na krátkej
trati reprezentovali : starosta obce p. Radoslav Dlugoš, sl. Janka Kluknavská, Ing. Farkašovský Ľubomír
ml. a Ing. Mach Jakub. Na dlhej trati sme mali jediného pretekára : Bc. Martina Szallaya, ktorý sa
umiestnil na krásnom 19. mieste. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej obce !
Krásne slnečné jesenné počasie dotváralo úžasnú atmosféru Horského behu, veľké ĎAKUJEM patrí
súrodencom Tomášovi a Martinovi Kovaľovcom, ktorí technicky zabezpečovali celú akciu - pozitívne
ohlasy od účastníkov na kvalitu obidvoch tratí sú dôkazom ich profesionality, ako aj obrovského nadšenia
ku krosovému behu. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že akcia „Horský
beh Smolník“ bola hodnotená veľmi pozitívne v prvom rade samotnými účastníkmi behu a tiež
návštevníkmi obce v tento „športový deň.“ Komentáre účastníkov behu prostredníctvom internetu hovoria
za všetko !
Sme presvedčení, že „Horský beh Smolník“ bude v budúcnosti patriť medzi obľúbené športové akcie,
ktoré zároveň prilákajú do našej obce opäť nových návštevníkov, ako aj sympatizantov športových aktivít.
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AKTIVITY KARPATSKO – NEMECKÉHO SPOLKU
V druhom polroku tohto roka sa KNS Smolník zúčastnil na kultúrnych stretnutiach v Dobšinej,
Švedlári, v Gelnici a v Mníšku nad Hnilcom. Na tohtoročnom stretnutí v Mníšku nad Hnilcom nás
navštívil predseda KNS na Slovensku pán Ondrej Poss. Navštívil náš región a živo sa zaujímal o dianie v
každej obci v oblasti kultúry, menšín aj o bežný život občanov. Mali sme možnosť upozorniť aj na nedobrú
situáciu v oblasti zamestnanosti, z dôvodu ktorej, mladí ľudia hľadajú prácu mimo regiónu a z tohto
dôvodu nemajú možnosť sa veľmi zapájať do kultúrnej činnosti.
Naša skupina spevokolu obohatila aj program na tohtoročnom baníckom dni v obci. T ento mesiac sme
usporiadali projekt "Zachovávanie tradícii ", ktorý sme pripravili vďaka finančnej podpory našej obce ako
aj Ministerstva kultúry SR. Ďakujeme za podporu lebo bez tejto podpory by sme nemohli zrealizovať
mnohé
aktivity.
Témou nášho projektu o zakladateľovi banského školstva Georgovi Ernestovi Multz von Walda sme
chceli vyzdvihnúť a poukázať na bohatstvo z minulosti, ktoré sme doposiaľ v obci neodkryli a nevyužili v
oblasti cestovného ruchu.
Pri tejto príležitosti chceme poďakovať aj zamestnancom Alžbetinho domu. Pripravili veľmi pekné
prostredie, ktoré ocenili hlavne naši hostia s partnerských miest. Taktiež musíme poďakovať aj členom
nášho spevokolu za ich aktivitu pri nácvikoch nových piesní. Ďakovný list prevzala z rúk predsedu KNS
Dolný Spiš na Slovensku vedúca nášho spevokolu pani Mária Kohlmajerová.
V období do konca roka sa chceme zúčastniť osláv pri príležitosti 25.rokov vzniku KNS na
Slovensku a zapojiť sa do regionálneho projektu nácviku vianočných piesní s ktorými sa budeme
prezentovať v Kežmarku, ako aj v iných mestách.
Otomár Vasilco, predseda KNS Smolník
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Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre
obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16
združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane
životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v
súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.
S účinnosťou Novely Vodného zákona č. 409/2014 je od 15. januára 2015 vlastník
nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Projekt odkrýva problematiku, ktorej sa doteraz napriek jej významu nevenovalo toľko
záujmu - ako chrániť životné prostredie zabezpečením odvedenia a účinného čistenia
odpadových vôd pred ich vypustením do povrchových vôd v zmysle platnej legislatívy.
Efektívne zneškodnenie odpadových vôd je v mnohých prípadoch ešte finančne náročnejšie
ako samotná dodávka pitnej vody.
Zjednodušene povedané, informačná kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností na
Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť
sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu
Štát zákonom obyvateľov zaväzuje sa pripojiť, ak je v obci vybudovaná kanalizácia, čo je
logické vzhľadom na vynaložené skutočne vysoké finančné náklady investované do jej
výstavby. Tie smerovali ku zvýšeniu životnej úrovne obce ale predovšetkým aj k ochrane
spodných vôd a životného prostredia. Rovnako to riešia aj ostatné krajiny EÚ.
Prax totiž ukázala, že realita slovenskej obce vo forme nepríjemného zápachu a
zdevastovaného životného prostredia je spôsobená predovšetkým nezákonnými a
neprofesionálnymi praktikami zneškodňovania odpadových vôd s koncovkou na poliach a v
potokoch. Ak aj spomínaný individuálny systém – žumpa - niekedy bola vodotesná, tak po
čase sa z nej zákonite stáva pretekajúca nádoba, ktorá priamo ohrozuje vodné zdroje.
Množstvo dôkazov pre toto tvrdenie majú vodárenské spoločnosti aj v podobe výsledkov
rozborov vôd v domových studniach. Vodotesnosť žumpy je však ľahko overiteľná
pravidelnosťou vývozu jej obsahu, ktorú má majiteľ podľa zákona preukázať riadnym
dokladom.
V čistiarňach odpadových vôd v profesionálnej správe vodárenských spoločností sa
postupne odburávajú všetky nečistoty tak, aby vodárne spĺňajúc nesmierne prísne limity
mohli vypúšťať odpadové vody späť do prírody - do recipienta . Osobitne sa sledujú
hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok.
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Obec Smolník so sídlom Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník
OZNAM
Starosta obce Smolník v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení vyhlasuje
VOĽBU na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník, pracovný úväzok 0,25
Od uchádzačov požadujeme predložiť:







Prihlášku do výberového konania
Profesný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Smolník
Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 02.11.2015 na adrese Obecný úrad, č. s. 1,
055 66 Smolník.
Prihlášky s prílohami zasielajte poštou, alebo osobne do podateľne obce v zalepenej obálke.
Obálku označte „Voľba hlavného kontrolóra obce Smolník – neotvárať!“

Adresa na doručovanie prihlášok :

Obec Smolník
Radoslav Dlugoš, starosta obce
055 66 Smolník

V Smolníku, 28.9.2015
Radoslav Dlugoš v. r.
starosta obce
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