Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 28.októbra 2020
Starosta privítal všetkých poslancov a upozornil, že ide o zrýchlené zastupiteľstvo bez
obyvateľov, nakoľko stále máme pretrvávajúcu pandémiu.
Bod č.1
Starosta obce predložil na schválenie zverejnený program rokovania, ku ktorému poslanci
navrhli za bod č.2 doplniť program rokovania o bod č. 3- Riešenie zmluvy s PZ Hekerová,
bod č. 4- Vytvorenie obecného poľovného združenia a bod č. 5.- Zmena rokovacieho
poriadku. Starosta dal hlasovať za doplnený program, ktorý bol jednohlasne schválený.
Zverejnený návrh programu:
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Obecné zastupiteľstvo obce Smolník v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. m. p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - Žiadosť o

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obciam a vyšším územným celkom na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
3. Záver
Doplnený návrh programu:
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Obecné zastupiteľstvo obce Smolník v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. m. p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - Žiadosť o

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obciam a vyšším územným celkom na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
3. Riešenie zmluvy s PZ Hekerová
4. Vytvorenie obecného poľovného združenia
5. Zmena rokovacieho poriadku
6. Záver
Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Antonín Cicoň a Ing.Dušan Džurňák. Za
overovateľov zápisnice boli určené Mgr.Vanda Winklera a Mgr.Slávka Mrázová a za
zapisovateľku Ing. Lucia Zmijová.
Bod č.2
Hlavná kontrolórka prečítala správu o rozpočte obce. Starosta vysvetlil, že ide o objektívne
dôvody, na ktoré je potrebná finančná výpomoc. Spomenul vyhlásenie III.stupňa povodňovej
aktivity, pričom poprosil poslancov, aby sa začali zaoberať riešením unimobuniek, nakoľko
boli aj pracovné porady a neprišlo doposiaľ žiadne riešenie. Vyhlásil, že unimobunky
predstavujú časovanú bombu a peniaze z finančnej výpomoci by sa použili len na
samosprávnu pôsobnosť. Výpadky má celé Slovensko.
Katarína Lendacká upozornila na lehoty vyčerpania finančnej výpomoci, ktoré musia byť do
konca roka splnené.

Michal Čermák- máme plán na čo budú rozdelené ?
Starosta- my sme vykonávatelia, bol by som rád ak by ste prišli s návrhmi. Mali ste mesiac na
to, aby ste to vyhodnotili.
Katarína Lendacká podotkla, aby poslanci boli informovaní, na čo sa použili finančné
prostriedky.
Starosta – zahlasuje sa, dvere sú otvorené, prídete a budeme to riešiť, príjmu sa opatrenia,
ktoré budú vykonateľné.
Ing. Antonín Cicoň sa opýtal, aké je riešenie na unimobunky. Starosta mu odpovedal, že už on
sám navrhol zopár riešení a to presťahovaním unimobuniek na obecné pozemky ako napríklad
sklad Červený kopec alebo sklad Hajdová. Michal Čermák navrhol ich presťahovať, na to isté
miesto a splanírovať. Starosta odpovedal, že na tú parcelu je exekútorské právo. Ing. Antonín
Cicoň navrhol odkúpiť pozemok ako obec. Taktiež podotkol, ako by to bolo so školou.
Michal Čermák – škola by potrebovala cement ku štrku, svetlá v materskej škole a umývačku
riadu. Starosta vysvetlil, že obec poslala pre školy dotáciu z Ministerstva školstva na
vybavenie, a to na kuchynskú umývačku riadu v sume 2000 € a varný kotol v sume 2000 €.
Vyzval poslancov, aby si pripravili návrhy, taktiež obec aj riaditeľ a stretnú sa na pracovnej
porade. V čase 16:27 prišla MUDr.Helena Sopková. Starosta vyzval návrhovú komisiu
o prečítanie uznesenia. Poslanci hlasovali za uznesenie 6 za a 1 sa zdržal.
Bod č.3
Návrhová komisia Ing.Antonín Cicoň prečítal uznesenie.
Ing.Antonín Cicoň povedal starostovi obce -daj hlasovať, je to tvoja povinnosť.
Starosta – neviem od kedy si tykáme poslanec Cicoň? Trocha úcty, pokory a slušnosti by
Vám nezaškodilo.
Ing.Antonín Cicoň- ja som netykal.
MUDr. Helena Sopková – ale tykal pred chvíľou.
Starosta prečítal právne stanovisko od JUDr. Škerlíka. Výňatok zo správy:
Zároveň predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo prekročilo rámec svojich
právomocí. Predmetné uznesenie možno z hľadiska jeho obsahu rozdeliť na tri časti, a síce:
a) konštatovanie, že „zmluva o nájme poľovného revíru bola uzavretá protiprávne,
nebola v súlade so zákonom č.507/2010“;
b) rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým „ruší zmluvu PZ Hekerová uzavretú
starostom obce“;
c) schválenie vytvorenia „nového poľovného združenia vytvorením prípravného výboru
Džurňáka, Ing.Katunského a Palka.“
K jednotlivým bodom uznesenia obecného zastupiteľstva uvádzam:
a) konštatovanie, že „ zmluva o nájme poľovného revíru bola uzavretá protiprávne, nebola
v súlade so zákonom č. 507/2010“:
Konštatovanie obecného zastupiteľstva o neplatnosti zmluvy nijakým spôsobom nezakladá
neplatnosť zmluvy. Jedine súd ako orgán verejnej moci na to určený by mohol vysloviť
neplatnosť zmluvy. Aj v takomto prípade by rozhodnutie súdu malo tzv. deklaratórnu povahu,
nakoľko neplatnosť zmluvy pre jej rozpor so zákonom, pôsobí od začiatku (ex tunc).
Rozhodnutie súdu by teda len potvrdilo, deklarovalo, túto neplatnosť.
Ing.Antonín Cicoň uviedol, že zmluva bola nezákonná, uviedlo sa to aj na minulom
zastupiteľstve. Mgr.Vanda Winkelr podotkla, že zmluvu nemôžu ako poslanci zrušiť a taktiež,

keď tú nie sú ľudia z druhej strany. Ing.Antonín Cicoň uviedol, že len konštatuje, zvolá sa
združenie vlastníkov a zruší sa zmluva.
Starosta- zvolajú sa starostovia z Uhornej a Smolníckej Huty, tiež to podpísali, uzatvorme to.
Prebehlo hlasovanie v počte 6 za a 1 proti.
Bod č. 4.
Po prečítaní uznesenia prebehlo hlasovanie za vytvorenie obecného poľovného združenie
v počte 6 za a 1 proti.
Bod č. 5
Poslanci sa informovali, prečo bol zverejnený zvukový záznam na stránke obce. Navrhli dať
do rokovacieho zverejnenie zvukového záznamu po každom zastupiteľstve.
Podľa z.č369/1990 rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej
situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami
komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec
vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania
zverejní na webovom sídle obce.
Katarína Lendacká na záver pochválila balíčky pre seniorov a text, ktorý bol súčasťou
balíčka. MUDr. Helena Sopková pochválila rýchle reagovanie na jej podnet s blížiacim sa
Sviatkom všetkých svätých a taktiež spokojnosť s balíčkom.

Zapísala Ing.Lucia Zmijová..............................dňa 29.10.2020
Zápisnica overená overovateľmi:
Mgr.Vanda Winkler............................dňa
Mgr.Slávka Mrázová...........................dňa

