Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 15. januára 2020
Starosta obce privítal poslancov a občanov na 1. zasadnutí v roku 2020 s prianím zdravia a
dobrej vzájomnej spolupráce. Informoval, že poslankyne Mgr. Slávka Mrázová a MUDr.
Helena Sopková ospravedlnili svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí, konštatoval, že počet
prítomných poslancov je päť, čo je nadpolovičná väčšina.
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. Plat starostu obce
3. Projekt včasného varovania a vyrozumenia „Varovný systém v obci Smolník“ - uznesenie
4. Diskusia a záver
Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválení Ján Hvišč a Mgr.Vanda Winkler, za
overovateľov zápisnice Katarína Lendacká a Ing. Antonín Cicoň, za zapisovateľku Anna
Kluknavská
Bod 2
Predsedkyňa finančnej komisie Katarína Lendacká, predložila návrh uznesenia platu starostu
obce a to podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 to je zo sumy
1013,- €, keďže za rok 2019 štatistický úrad ešte výšku nezverejnil, vynásobený koeficientom
1,83 – podľa počtu obyvateľov, kde tiež nie je použitý počet obyvateľov z údajov štatistického
úradu, keďže ešte nie je zverejnený, ale bol vyžiadaný z evidencie obyvateľov obce
k 31.12.2019 t.j. do 1000 obyvateľov, bez príplatku a druhý návrh s príplatkom 15 %. Poslanci
schválili tromi hlasmi plat starostu obce bez príplatku.
Bod 3
Poslancom boli zaslané mailom podrobné materiály k Projektu včasného varovania
a vyrozumenia , starosta vysvetlil, že je potrebné podanú žiadosť doplniť o priložené uznesenie
a v skratke oboznámil prítomných čoho sa projekt týka – amplióny k vyrozumeniu
obyvateľstva - merače kvality ovzdušia, zadymenie, vybreženie, prenos káblový, na dotaz
o výške za vypracovanie projektu odpovedal - bolo zaplatené 400,- €, poslanci jednohlasne
pripravené uznesenie schválili.
Bod 4
Mgr. Vanda Winkler pripomenula, že do apríla je potrebnú schváliť členov Rady školy, starosta
informoval, že bude pracovná porada i s prebraním ďalších vecí k príprave rokovania
zastupiteľstva.
Ing. Cicoň – v stredu o 9,00 hodine Dozorná rada bude, nech starosta zabezpečí prítomnosť
pracovníkov a lesníkov Obecných lesov Smolník
Ján Krištofory informoval, že po vianočných prázdninách bolo v škole nedostatočne vykúrené,
taktiež, že počas ich rodinnej oslavy v Alžbetinom dome bolo chladno. Michal Čermák
odpovedal, že dva dni pred začatím vyučovania v budovách školy sa vykurovalo. Starosta
obce informoval, že v Alžbete je kúrenie hotové, funguje, okno cez ktoré ťahalo, bolo opravené,
nemá informáciu od vedúcej o probléme so zabezpečením tepla. Ďalej sa informoval - v obci
nebol ohňostroj, posielajú sa ušetrené peniaze do Prešova ? Poslanci prijali uznesením zaslať
300,- €.

Ivan Romančík – ulička, ktorá vedie pri jeho dome nebola posypaná,
Miroslav Tomáš ml. – hydranty v obci sú nefunkčné, starosta obce informoval, že hydranty nie
sú majetkom obce – asi pred 3 rokmi pracovníci PVPS, a.s. vykonávali kontrolu, uvedenú
informáciu postúpi k prevereniu.
Ivan Romančík – nových majiteľov rodinného domu po p. Herčíkovi treba upozorniť na
správanie sa – uprostred cesty urobili ohňostroj, auto nechávajú stáť na pravej strane,
Imrich Džurňak – treba vyzvať majiteľa psa, aby ho zabezpečil pred voľným pohybom,
majiteľa menoval.
Keďže sa ďalej nikto neprihlásil do diskusie ani nepodal žiadny návrh – starosta obce ukončil
zasadnutie o 16,45 hodine.
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