Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 29.apríla 2020

Bod 1
Starosta obce privítal poslancov na zasadnutí v počte 4, ospravedlnili sa mailom Ján Hvišč a
Mgr. Vanda Winkler, Ing.Antonín Cicoň odkazom po MUDr.Helene Sopkovej, konštatoval, že
je uznášania schopné. Vysvetlil zrušenie zasadnutia zvolaného na 11.3.2020 z dôvodu
vydaných opatrení o zákaze organizovania hromadných kultúrnych, športových a iných
podujatí v čase koronavírusu, v žiadnom prípade nie z dôvodov, ktoré sa mu dostali do uší , že
bol v zahraničí – podrobne vysvetlil svoje konanie s časovou postupnosťou. Iný dôvod, ako
ochrana zdravia a zabránenie šírenia koronavírusu, pri zmene termínu zasadnutí nebol.
Oznam o zrušení je zverejnený na stránke obce, a taktiež spôsob a termín dnešného rokovania
v súvislosti s opatreniami pri ohrození verejného zdravia.
Bod 1 a)
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. Kontrola uznesenia
3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za rok 2019
4. Správa o plnení úloh KPSS obce Smolník za rok 2019
5. Rada školy – doplnenie členov
6. Žiadosti a rôzne
7. Záver
Bod 1 b) a 1c)
Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválení Mgr.Slávka Mrázová a Katarína Lendacká,
za overovateľov zápisnice Michal Čermák a MUDr. Helena Sopková, za zapisovateľku Anna
Kluknavská
Bod 2
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo dňa 15.1.2020 a zo dňa 11.12.2019. Ku kontrole
neboli pripomienky.
Bod č. 3
Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky bola predložená za rok 2019. Poslancom
bola zaslaná mailom. Bez pripomienok bola jednohlasne vzatá na vedomie.
Bod č. 4
Správu o plnení úloh KPSS obce Smolník za rok 2019 poslanci tiež obdržali vopred mailom,
starosta obce konštatoval, že neobdržal žiadne návrhy na doplnenie - nemá ani informáciu či
konajú komisie, nemá ani jednu zápisnicu z činnosti jednotlivých komisií. M.Čermák – komisia
pre ochranu verejného poriadku raz zasadala. MUDr. H.Sopková dotazovala sa na informáciu
zo správy ohľadne zariadenia opatrovateľskej služby, konkrétneho počtu detí, navštevujúcich
osemročné gymnázium – starosta obce informoval, že v zariadení nebol už žiadny klient, nebol
záujem, je potrebné zmeniť od štatútu, organizačnej štruktúry, zariadenie nespĺňalo súčasný
trend, rokoval o podmienkach ďalšieho prevádzkovania zariadenia na odbore sociálnych vecí
vyššieho územného celku - na 12 lôžok, ktoré sú v ZOS je potrebných 6 ľudí od

opatrovateliek, upratovačka a ďalší personál, stavebné, technické úpravy. Poslanci správu vzali
jednohlasne na vedomie.
Bod 5
Starosta obce informoval, o odloženom bode z posledného rokovania a to doplnenie Školskej
rady pri Základnej škole s Materskou školou v Smolníku. Marián Pohly, starosta obce
Smolnícka Huta, prijal návrh na členstvo v Školskej rade pri ZŠsMŠ v Smolníku, čo poslanci
jednohlasne schválili.
Bod 6
Poslanci schválili žiadosť vlastníkov bytov bytového domu č.s. 38 o odkúpenie pozemku CKN
č. 2272/28 o výmere 55 m2 v cene 2,- €/m2 za účelom realizácie prístrešku na EKO kúrenie pre
bytový dom č.s. 38 a zároveň zrušili uznesenie, ktorým bol schválený zámer predaja uvedeného
pozemku v prospech Bytového spoločenstva Juh 38, so sídlom Smolník č.s. 38, ako právnickej
osobe.
Bod 6
Poslanci žiadosť Štefana Benedika o odkúpenie pozemkov CKN 1683/1, CKN 1709/1 a 1709/2
v katastrálnom území obce odložili na ďalšie prerokovanie v obecnom zastupiteľstve z dôvodu
predloženia stanoviska stavebnej komisie.
Bod č. 6
Poslanci obdržali materiály k žiadosti GeoTour, Sládkovičova 1, Banská Bystrica, zastúpenej
predsedom Dr.h.c.prof.Ing. Pavlom Rybárom, PhD vo veci realizácie projektov cestovného
ruchu v oblasti banského turizmu a geoturizmu k predkladaniu návrhov. Starosta obce - zo
strany poslancov neobdržal žiadny podnet, vysvetlil zámer, ktorý spočíva v prenájme budov –
priestory v budove ZOS a priľahlý pozemok, pivničné priestory v Alžbetinom dome za účelom
inštalácie propagujúcej najmä banícku históriu, v ktorej sú zapojení i študenti technickej
univerzity, ktorí majú to zahrnuté aj vo svojich záverečných prácach. Vzhľadom k súčasným
opatreniam nie je za osobnú prezentáciu, môže zaslať materiály na kľúči.
Mgr. S.Mrázová – na internetovej stránke majú zámer zverejnený.
K.Lendacká – vzhľadom k súčasným opatreniam ohľadne koronavírusu navrhuje odklad tohto
bodu na koniec roka minimálne na september, október
MUDr.H.Sopková – nemalo by sa preháňať s týmito opatreniami, ale použiť zdravý rozum,
všetci komunikujeme už len prostredníctvom mailov, sms., virtuálne, tu v Smolníku to nie až
také ako v iných mestách, odkiaľ práve tu prichádzajú ľudia, je za osobné rokovania, prečo by
mala odpovedať na mailovú pozvánku na zasadnutie, keď sa neospravedlňuje za neúčasť, je
jasné, že príde, ona nemá prácu za počítačom, je potrebné častejšie zasadať, niekde majú plány
zasadnutí. Odpovedal starosta obce – nikdy nebol proti, ale musí dodržiavať opatrenia dané
úradom verejného zdravotníctva, aby sa zabránilo šíreniu nákazy, nič v tom nie je prehnané. A
ak majú mať rokovania zmysel, je potrebné podať konkrétne podnety, návrhy, aby sme vedeli
koho prizvať, vedieť na podnety reagovať, v minulosti sám poslancov žiadal, napr. o riešenie
dubiózneho majetku, UNIMObuniek atď. – bez spätnej väzby. Teraz p.Lendacká tvrdí, že niečo
nebolo zverejnené, ak má reagovať, musí si veci predsa zistiť – overiť, preto treba tieto veci
dávať vopred. Kto z komisie riešil niečo, kto predložil zápisnicu – nikto,
Mgr.S.Mrázová – vysvetlila, že poslankyňa i starosta obce majú rovnaký záujem rokovať, len
každý to hovorí svojím spôsobom. Chápe túto debatu tak, že starosta chce od poslancov, keď
chcú rokovať, aby podali svoje podnety vopred, aby vedel na ne sa pripraviť.

K.Lendacká – dotazovala sa, či pán starosta si je vedomý povinnosti podať majetkové priznanie
v termíne do 30.4.2020 – starosta odpovedal, áno už som ho podal. K.Lendacká -je to toľko,
aby pracovníčka zavolala jej, že je podané priznanie – starosta obce - úrad síce zatvorený bol
pre ochranu aj zamestnancov, ale pracovníci tu boli, boli zverejnené všetky tel.čísla, stránky
boli vybavované za dodržiavania ochranných opatrení, komisia môže sa zísť a na jej
vyžiadanie priznanie jej bude odovzdané a následne zverejnené.
Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu z oddielu Cestná doprava do položky
Verejné osvetlenie vo výške 3800,- € z dôvodu rekonštrukcie napájacieho vedenia VO –
poškodené trasové úseky zapríčiňujú časté výpadky na okruhu RVO II najmä pri nepriaznivom
počasí. To skracuje životnosť LED osvetlenia a spôsobuje škody na napájacom module
svietidiel na rozvodnej skrini pre riadenie a komunikáciu RVO II, dochádza k poškodeniu
istiaceho prvku, k poškodeniu napájacieho komunikátora GSM/RF pre svietidlá. Doposiaľ
museli byť už viackrát vynaložené finančné prostriedky na opravy, keďže najmä v čase vetra,
dažďa nastávajú problémy s osvetlením. Realizovaný projekt riešil len výmenu svietidiel. Po
krátkej diskusii k tejto téme, poslanci návrh jednohlasne schválili.
Starosta obce predniesol žiadosť MUDr. Matyaša o odkúpenie pozemkov vhodných na
výstavbu budovy aj na podnikanie. MUDr. H.Sopková sa informovala, či uvedenú osobu
poznáme. Po krátkej diskusii poslanci žiadosť odložili na ďalšie zasadnutie.
MUDr. H.Sopková sa pýtala, či by sa nedali vyrúbať stromy, aby bol výhľad na Holmikovú
kapličku, pracovníčka obce vysvetlila, že pozemky nie sú vo vlastníctve obce a je potrebné
dodržiavať zákonný postup, MUDr. H.Sopková – ak sa chce, nájde sa spôsob, so súhlasom
vlastníkov môže stromy vyrúbať aj obec.
M. Čermák sa spýtal ohľadne projektu kanalizácie obce, ktorý starosta obce predkladal
v zastupiteľstve v minulom volebnom období, či je to ešte reálne. Starosta obce informoval
o výzve ešte bývalého ministra životného prostredia, kedy mali byť poskytnuté finančné
prostriedky na rekonštrukciu existujúcich, dobudovanie započatých kanalizácii a následne na
výstavbu nových. Náš projekt je živý, na projekte sa pracovalo, v minulom volebnom období
niektorí poslanci k projektu zaujali postoj, že je potrebné najprv vyhlásiť prieskum medzi
obyvateľmi, či majú vôbec záujem pripojiť sa na kanalizáciu. Obec bola v dobrej finančnej
kondícii a aj je.
K. Lendacká – dotaz na pracovnoprávne otázky – v súčasnej dobe, keď sú pozastavené kultúrne
a iné podujatia, budú nižšie podielové dane, všade sa vykonávajú úsporné opatrenia ako napr.
znižovanie úväzkov zamestnancov, starostov, prečo na obecný úrad boli prijaté dve nové
pracovníčky, na materskú odišla jedna pracovníčka – žiadala vysvetlenie, či sú prijaté na
pracovnú zmluvu alebo dohodu a s akou pracovnou náplňou. Mala v pláne navrhnúť zrieknutie
sa poslaneckých odmien v záujme úsporných opatrení.
MUDr.H.Sopková – tento problém ide Smolníkom. Chápe S.Szallayovú ako matku, že riešila
situáciu svojej dcéry, aj ona by svojej dcére, synovi takto pomohla, ale ako poslankyňa musí
sa pýtať, čo viedlo k prijatiu dvoch pracovníčok, či je to hospodárne, že nevie občanom
odpovedať kto a akú má pracovnú náplň, na koho sa má v akej veci obrátiť. Starosta obce – za
poslancovania v minulosti ste sa pýtali na pracovnú náplň pracovníkov? MUDr.H.Sopková –
boli tu dlhé roky stále tí istí pracovníci, p.Krompaská, ktorá vykonávala ekonomické veci,
p.Kluknavská na matriku a tá tretia bola taká bezprostredná na kultúru a pod., čo robí
p.Capcara, p. Kačmár ? Starosta obce obrátil sa na hlavnú kontrolórku – ohľadne kontroly
pracovných náplní zamestnancov.

K.Lendacká na najbližšiu poradu napíše dotazy, ktoré potrebuje vysvetliť, s predložením
plnenia rozpočtu za 1.štvrťrok – hlavnú knihu, v prípade, že nebudú predložené, vzdáva sa
funkcie predsedu finančnej komisie, pracovníčka – môže predložiť aj dnes.
Mgr.S. Mrázová - bývalá skládka odpadu, prečo je v takom stave, starosta obce – plocha bola
rozrytá divou zverou – problém sa rieši.
S.Szallayová – archívnictvo obce je potrebné dať do poriadku v súlade s legislatívou. Ponúkla
sa firma, ktorá spolupracuje so štátnym archívom, vykoná všetky práce – odvezie z archívu,
vytriedi, zoradí, poskytne materiály – úložné krabice, vstupné náklady sú 6000,- €.
Poslanci akceptovali predloženú informáciu.

Zapísala Anna Kluknavská ............................ 29.4.2020
Zápisnica overená overovateľmi :
Michal Čermák
MUDr.Helena Sopková
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