Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 5.9.2019
Bod č. 1
Starosta obce otvoril zasadnutie o 17,00 hodine. Informoval, že ospravedlnili sa poslanci Ján Hvišč
a Mgr. Vanda Winkler. Počet prítomných poslancov je 5.
Bod č. 2
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Katarínu Lendackú a Michala Čermáka, za overovateľov
zápisnice boli schválení Ing. Antonín Cicoňa a MUDr.Helena Sopková. K návrhom neboli žiadne
pripomienky.
Bod č. 3
Navrhnutý program bol jednohlasne schválený :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení zo dňa 6.6.2019
5. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
6. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy kód výzvy
MAS_019/7.4/2
7. Rozpočtové opatrenie č.3/2019
8. Rozpočtové opatrenie č.4/2019
9. Návrh odpisu pohľadávok
10. VZN č. 50/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Smolník
11. Komunitný plán obce Smolník
12. Žiadosti a rôzne
13. Diskusia a záver
Bod č. 4
Kontrolu uznesení zo dňa 6.6.2019 vykonal starosta obce. Pri kontrole uznesenia bol prerokovaný aj
bod č. 5 programu. Starosta obce vysvetlil, že na základe právneho odporúčania využil sistačné právo
týkajúceho sa Dozornej rady OL Smolník - poslanci obdržali materiály týkajúce sa zriadenia Dozornej
rady, Stanovy spoločnosti, zriaďovateľskú listinu, rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti aj
s právnym výkladom v tejto veci na zasadnutie 6.6.2019, na ktorom poslanci upravili navrhnuté
uznesenie, podľa právneho stanoviska, zmätočne. Právne stanovisko s odporúčaním využitia
sistačného práva poslanci tiež obdržali. Na dnešné zasadnutie obdržali poslanci Stanovy DR a ostatné
materiály upravené podľa schváleného uznesenia z 3 členov DR na 5 členov a funkčné obdobie z 3
rokov na dobu neurčitú, bez doplneného čl.10 Stanov o „§ 11 ods. 4 bod 1 z.č.369/1990“ a miesto
JUDr. Juraj Jankuv, ktorý sa vzdal členstva v DR, starosta navrhol Ing. Tomáša Kloučka PhD., taktiež
bolo vypustené „člen dozornej rady môže byť odvolaný aj pred uplynutím funkčného obdobia. Starosta
prečítal právne stanovisko, ktoré mu odporúča využiť sistačné právo aj pre prítomnú verejnosť – tvorí
súčasť tejto zápisnice.
Ing. Cicoň žiadal, aby sa hlasovalo o pôvodnom nepodpísanom uznesení zo 6.6.2019 presne v tom
znení. Starosta ešte raz upozornil, že toto uznesenie nemôže podpísať, je v rozpore s právnym
stanoviskom, a tak Dozorná rada nebude môcť byť zriadená. Ing.Cicoň k tomu poznamenal, že on ho
podpisovať nemusí. MUDr. Sopková sa pripojila k návrhu Ing.Cicoňa. Návrhová komisia predložila na

hlasovanie uznesenie v znení zo dňa 6.6.2019, ktoré bolo prijaté 4 poslancami, Mgr.Mrázová sa
hlasovania zdržala. Podľa § 13 ods.8 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk.zmien
uznesenie nebolo schválené.
Bod č. 6
Starosta obce informoval poslancov o projekte Wourkoutového ihriska v rámci výzvy MAS_019/7.4/2.
P.Lendacká sa vyjadrila, že to pozná, lebo má to aj Úhorná. Informáciu vzali poslanci na vedomie
Bod č. 7 a č. 8
Starosta obce zdôvodnil rozpočtové opatrenie č. 3/2019 financovaním následkov prírodného živlu –
supercely dňa 7.8.2019, ktorý na miestnom cintoríne vyvrátil časť dvojkmennej lipy, druhá časť musela
byť pre narušenie stability odstránená. Opatrenie č. 4/2019 súvisí s dofinancovaním havarijného stavu
Spálenej ulice tak, aby bola opravená nielen časť, na ktorú bola dotácia, ale aby bola opravená v celej
svojej dĺžke. Poslanci jednohlasne schválili opatrenia.
Bod č.9
S.Szallayová informovala, že po odporúčaní audítorskej firmy bol vypracovaný návrh na odpis
pohľadávok. Návrh sa týka pohľadávky vo výške 11600,44 €. K.Lendacká predniesla súhlasné
stanovisko finančnej komisie k odpisu z dôvodu nevymožiteľnosti. Poslanci jednohlasne schválili návrh.
Bod č. 10
K.Čermáková, vedúca školskej jedálne vysvetlila VZN č. 50/2019 a odpovedala na dotazy poslancov.
Starosta obce sa spýtal na potrebu síl a kapacít, K.Čermáková odpovedala, že nie je predpoklad
ďalšieho vysokého nárastu stravníkov , teraz je prihlásených 96 žiakov, 22 predškolákov a 20
dospelých, vedia si vypomôcť vlastnými silami. VZN bolo schválené jednohlasne
Bod č. 11
A.Kluknavská informovala, že Komunitný plán sociálnych služieb bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke, žiadny podnet na jeho úpravu alebo doplnenie nebol podaný. Informovala
o povinnostiach obce podľa zákona o sociálnych službách, prioritách a obsahu Komunitného plánu na
roky 2019-2023. KPSS bol schválený v roku 2019, vyhodnotenie plnenia KPSS sa predloží za budúci
rok. Informovala aké služby obec vykonáva a požiadala poslancov na podávanie podnetov na plnenie
KPSS. KPSS poslanci jednohlasne schválili.
Bod č. 12
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia na odpredaj pozemkov C KN 192/4 a C KN 192/7, ktorého
zámer obec zverejnila na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Františkovi Berezňákovi, bytom
Smolník 186 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v cene 2.- €/1m2. Poslanci jednohlasne schválili.
Bod 12
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia na prenájom časti pozemku C KN 1515/1 vo výmere 300
m2, ktorého zámer obec zverejnila na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Jozefovi Pohlymu
a Oľge Pohlyovej, bytom Smolník 541 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v cene 0,10 €/1m2/rok so
splatnosťou do 30.11.príslušného roku. Zámer bol zverejnený v cene 0,50 €/1m2/5 rokov. Poslanci
nájom jednohlasne schválili.
Bod č. 12
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia na zriadenie vecného bremena a za týmto účelom
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej
distribučnej, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, 040 01 Košice
starosta informoval, že došlo k zmene geometrického plánu tým, že časť vzdušného vedenia bude
uložená v zemi a tým došlo k zmene počtu podperných bodov a to z 19 na 17 a výmere pozemkov a to
z 601 m na 738, v tom sa líši zverejnený zámer na úradnej tabuli a webovej stránke obce v cene vo
výške určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného
elektrického vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 0,50
€/m2 a za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške

určenej počtom podperných bodov, pri cene 50,- €/podperný bod. Poslanci zriadenie vecného
bremena za účelom uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
schválili.jednohlasne.
Bod č. 12
Rímskokatolícka cirkev farnosť Smolník požiadala obec o poskytnutie 30 m3 palivového dreva na rok
2019. K.Lendacká poznamenala, že aj Úhorná poskytuje farskému úradu drevo, ale v priestorových
metroch. Poslanci jednohlasne schválili poskytnutie 30 priestorových metrov listnatého palivového
dreva.
Bod. Č. 12
Žiadosť RNDr.Valérie Timkovičovej o odpredaj časti pozemku C KN č. 2027/1 cca 330 ma podľa
oplotenia, ktorú rodina od r.1960 užíva a z ktorého je vchod do domu, sú na ňom postavené drobné
stavby. Dom plánuje opraviť. Poslanci žiadosť neschválili z dôvodu, že je to lukratívny pozemok.
Žiadosť Ing. Pavla Lenza o odkúpenie časti pozemku 874 – pozemok slúži ako spojnica pre peších z ulice
Medenej na Partizánsku. Poslanci žiadosť neschválili.
Žiadosť Juraja Butkociho o odkúpenie časti pozemku č.798 poslanci neschválili z dôvodu zamietavého
vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti, pre ktorých táto časť slúži ako prístupová cesta k ich
pozemku a domu.
Bod č. 13
Starosta požiadal poslancov o návrhy na riešenie UNIMO buniek, ktoré sú umiestnené pozdĺž vedenia
vodovodného potrubia a tiež v tesnej blízkosti od vodného toku.
Starosta informoval poslancov o prejavenom záujme o kúpu priestorov v budove č.s.527, kde obec
časť z týchto priestorov vlastní. Taktiež požiadal poslancov o návrhy na riešenie budov č.s.210, č.s.
247 a bývalých jaslí.
MUDr. Sopková mala dotaz kto má na starosti technicky stav budov. Starosta – priebežná kontrola sa
vykonáva, na budove č.s. 210 opravila sa zatekajúca strecha, kotolňa v reštaurácii bude upravená do
konca septembra, v kotolni v budove úradu bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie, všetky
revízie sú vykonávané.
Ján Krištofory – odpad na „Jazere“ hádžu turisti, nie sú tam nádoby na separovaný odpad, je potrebné
obnoviť závoru zo zadnej strany. Návrh na vyberanie vstupného.
Ivan Romančík – do uličky, kde býva, po búrke bol povrch uličky vymytý.
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o podanie správy vo veci požiadavky Imricha Džurňaka
ohľadne správ o hospodárskom výsledku Lesy Smolník za roky 2015 – 2018.
Starosta obce po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil o 19,10 hod.
Zapísala : Anna Kluknavská
Zápisnica overená dňa :
Ing. Antonín Cicoň ............................................................
MUDr. Helena Sopková .....................................................

