Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolník zo dňa 26.5.2021
Starosta obce o 16.00 hodine otvoril zasadnutie s počtom poslancov 5, ospravedlnená bola
Antónia Böhmová, hlavná kontrolórka obce. Predložil na schválenie návrh programu, ktorý bol
zverejnený dňa 22.5.2021 na úradnej tabuli obce, v obecnom rozhlase a na webovej stránke
obce a ku ktorému neboli podané žiadne pripomienky :
1. Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia zo dňa 16.3.2021
3. Protest prokurátora voči uzneseniam prijatými poslancami Obecného zastupiteľstva
v Smolníku
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023
5. Rozpočet obce Smolník na roky 2021-2023
6. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Smolník na rok 2021
7. Rekonštrukcia obecného archívu
8. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2020
9. Informácie starostu obce o činnostiach
10. Plat starostu obce Smolník
11. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
12. Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ v Smolníku
13. Sťažnosť – znečisťovanie verejných priestranstiev – návrhy na riešenie
14. Žiadosti a rôzne
15. Diskusia a záver
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol MUDr.Helenu Sopkovú a Mgr. Vandu Winkler
a za overovateľov zápisnice Michal Čermáka a Ing. Dušana Džurňáka.
Ing. Cicoň – navrhol nehlasovať o tomto programe, lebo ak poslanci neschvália program,
nebude sa môcť konať zasadnutie. Navrhol doplniť program o Správu Dozornej rady Lesy
Smolník s.r.o. ako bod 4 a navrhol do návrhovej komisie Ing. Antonína Cicoňa a Ing. Dušana
Džurňáka a za overovateľov zápisnice MUDr. Helena Sopková, Mgr. Vandu Winkler.
Starosta obce dal najprv hlasovať za zverejnený návrh programu, ktorý nebol schválený 4
poslancami, 1 poslanec bol za tento návrh.
Starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe o bod č. 4 – Správa Dozornej rady Lesy
Smolník, s.r.o s tým, že navrhovaný bod č. 4 a nasledovné sa prečíslujú.
1. Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia zo dňa 16.3.2021
3. Protest prokurátora voči uzneseniam prijatými poslancami Obecného zastupiteľstva
v Smolníku
4. Správa Dozornej rady Lesy Smolník s.r.o.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023
6. Rozpočet obce Smolník na roky 2021-2023
7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Smolník na rok 2021
8. Rekonštrukcia obecného archívu
9. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2020
10. Informácie starostu obce o činnostiach

11. Plat starostu obce Smolník
12. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
13. Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ v Smolníku
14. Sťažnosť – znečisťovanie verejných priestranstiev – návrhy na riešenie
15. Žiadosti a rôzne
16. Diskusia a záver
V priebehu hlasovania tohto bodu došli Katarína Lendacká a Mgr. Slávka Mrázová. Počet
poslancov bol 7. Doplnený program a zmenu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
schválili.
Bod č. 2 – Kontrola uznesenia
Kontrolu vykonal starosta obce, Poslanci ju vzali na vedomie.
Bod č. 3 – Protest prokurátora
Starosta obce predniesol v celom rozsahu
- Upovedomenie Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves o vybavení podnetu na
preskúmanie zákonnosti postupu a prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
Smolník č. 54/2020 zo dňa 28.10.2020,
- Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves č. Pd 18/21/8810-4 zo dňa
22.3.2021 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Smolník proti uzneseniu
Obecného zastupiteľstva obce Smolník č.72/2020 zo dňa 16.12.2020,
- Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves č. Pd 19/21/8810-4 zo dňa
22.3.2021 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Smolník proti uzneseniu
Obecného zastupiteľstva obce Smolník č.73/2020 zo dňa 16.12.2020,
Ing. Cicoň – sa vyjadril, že poslanci mohli prijať také uznesenie, že prokurátorka vydala tieto
protesty voči uzneseniam obecného zastupiteľstva, lebo nemala predložené všetky podklady,
preto navrhuje nevyhovieť protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves voči
uzneseniu č. 72/2020. Ďalší piati poslanci akceptovali toto vysvetlenie a hlasovali spolu s ním
za nevyhovenie protestu prokurátora a to Ing. Antonín Cicoň, Ing. Dušan Džurňák, Michal
Čermák, Mgr. Slávka Mrázová, Katarína Lendacká, MUDr. Helena Sopková
Mgr. Vanda Winkler hlasovala za vyhovenie protestu.
K protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves č. Pd 19/21/8810-4 zo dňa
22.3.2021 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Smolník č.73/2020 zo dňa 16.12.2020
Všetci poslanci boli za vyhovenie protestu voči svojmu uzneseniu č. 73/2020.
Bod č. 4 – Správa Dozornej rady Obecné lesy Smolník s.r.o.
Ing. Cicoň – prečítal správu, žiadal aby starosta obce ako konateľ spoločnosti vydal stanovisko
k správe do 10.6.202. Poslanci vzali správu na vedomie. Starosta obce pripomenul, že už zvolal
zasadnutie s týmto bodom.
Bod č. 5 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k návrhu rozpočtu na roky 2021 –
2023
Pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky predniesol starosta obce – správa je prílohou tejto
zápisnice
Bod č. 6 - Rozpočet obce Smolník na roky 2021-2023
Rozpočet je zverejnený.
Katarína Lendacká navrhla rozpočet schváliť, poslanci nemali žiadne pripomienky.
Bod č. 7 - Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Smolník na rok 2021

Starosta obce predložil žiadosti o dotáciu žiadateľov :
- Redakcia Smolníckych občianskych novín, zastúpených Mgr. Lenkou Hudákovou, bytom
Smolník 294 vo výške 600,- €
- GeoTour oz, Kuznámyho 33 040 01 Košice, zastúpené štatutárnym zástupcom
Prof.hc.Dr.hc.prof.Ing. Pavlom Rybárom, PhD vo výške 2000,- €,
- Východňarka OZ, Smolník 211, IČO 53007379, štatutárny zástupca Mgr. Petra Szallayová
vo výške 2000,- € športovo-kultúrne podujatie MTB maratón
Starosta obce a Mgr.Vanda Winkler odpovedali na otázky poslancov ohľadne zámerov
žiadateľov. Po oboznámení sa schválili dotácie v požadovanej výške.
Bod č. 8 – Rekonštrukcia obecného archívu
Poslancom bol predložený návrh ohľadne archivácie spisov a rekonštrukcia archívu. Po diskusii
poslanci neschválili rekonštrukciu a opravu obecného archívu s hlasovaním za – 1 Mgr. Vanda
Winkler, proti 4, zdržali sa 2
Bod č. 9 - Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2020
Pre ospravedlnenú neprítomnosť – správu prečítal starosta obce. Poslanci nemali žiadne
pripomienky.
Bod č. 10 - Informácie starostu obce o činnostiach
Starosta obce informoval prítomných o aktivitách na príprave, podávaní projektov, prácach
v malých obecných službách, na dotazy poslancov odpovedal starosta obce
Bod č. 11 – Plat starostu obce
Ing. Cicoň – bez navýšenia, Ing. Ďžurňak sa pripojil, M.Čermák – plat má dostatočný. Po
diskusii poslanci schválili navýšenie o 20% od 1.1.2021.
Bod č. 12 – Žiadosť o sprístupnenie informácie
Žiadateľ požiadal o sprístupnenie informácie na podané otázky aj formou zverejnenia na
najbližšom zasadnutí OZ. Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom k ochrane
osobných údajov nemôže informácie zverejniť. Poslanci vzali na vedomie informáciu
a presunuli ju na ďalšie zasadnutie.
K bodu 13 - Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ v Smolníku
Starosta prečítal zo zápisnice DHZ Smolník vzdanie sa funkcie veliteľa pána Jána Franka
a schválenie do tejto funkcie pána Petra Capcaru, ktorý má potrebné skúšky. Poslanci vzali na
vedomie odvolanie z funkcie pána Jana Franka a menovanie do funkcie pána Petra Capcaru.
K bodu č. 14 - Sťažnosť – znečisťovanie verejných priestranstiev – návrhy na riešenie
Starosta obce informoval o všetkých opatreniach, ktoré zo strany obce boli vykonané na to, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev, na čo sa vyvolala diskusia ohľadne
kanalizácie, starosta obce opätovne vyzval poslancov k podávaniu návrhov k riešeniu užívania
UNIMO buniek.
K bodu č. 15 – Žiadosti a rôzne
Obci boli predložené tri žiadosti o odkúpenie pozemkov a dve o nájom pozemku
1. žiadosť Anny Frankovej, o odkúpenie pozemkov C KN 23/2 o výmere 29 m2 , druh pozemku
– zastavaná plocha a nádvorie a C KN 24/2 o výmere 69 m2 , druh pozemku – záhrada,

z dôvodu, že tieto nehnuteľnosti pôvodný vlastník užíval, sú ohradené a ona takto tieto
nehnuteľnosti zdedila, preto chce skutkový stav zosúladiť aj po právnej stránke. Podľa
stanoviska člena stavebnej komisie nie sú námietky voči predaju pozemku. Poslanci zámer
predaja schváli,
Žiadosť Františka a Kataríny Lendackých o odkúpenie časti pozemku CKN 334/1 o výmere
52 m2. Stanovisko člena stavebnej komisie – uvedená parcela je jediná prístupová
„komunikácia“ pre prístup na pozemky CKN 360 a CKN 362. Poslanci sa s názorom
nestotožnili a presunuli žiadosť na ďalšie zasadnutie.
Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Sídlisko Juh 582 Smolník
o odkúpenie pozemkov CKN 582/6 a CKN 582/7 – žiadosť bola presunutá na ďalšie rokovanie
po predložení novej žiadosti s úpravou žiadateľa ako fyzických osôb, vlastniacich byty
v bytovom dome č.s. 582
Žiadosť Východňarka OZ Smolník 211, zastúpenej Mgr. Petrou Szallayovou o prenájom
pozemku 2029/2 na 10.7.2021 a 11.7.2021 na účel usporiadania športovo-kultúrnej akcie
poslanci schválili v cene 1,- €
Žiadosť BHSA s.r.o. zastúpenej konateľom PhDr. Mgr. Radoslavom Baranom PhD o prenájom
miestnosti v zadnej časti knižnice na účely zriadenia kancelárie pre prevádzku zariadenia
HOTEL a SPA, ktorú by na vlastné náklady zrekonštruoval, poslanci neschválili hlasovaním
za 2, proti 2, zdržali sa 3.

V Smolníku dňa 26. 5. 2021 zapísala Anna Kluknavská ............................

Zápisnica overená overovateľmi zápisnice :

..........................................................................
MUDr. Helena Helena Sopková, dňa 4.6.2021

..........................................................................
Mgr. Vanda Winkler, dňa 4.6.2021

