Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 4.11.2019
Bod č. 1
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal poslancov, občanov a pozvaného JUDr. Romana
Škerlíka. Počet poslancov bol 6, Ján Hvišč sa ospravedlnil. Poslanci schválili do návrhovej
komisie Mgr. Slávku Mrázovú, MUDr. Helenu Sopkovú a za overovateľov zápisnice boli
určené Mgr. Vanda Winkler, Katarína Lendacká
Bod č. 2
Starosta obce predložil program rokovania tak ako bol zverejnený :
1. Otvorenie - voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola uznesení zo dňa 5.9.2019
4. Dozorná rada spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. a zmena stanov spoločnosti Lesy Smolník
s.r.o.
5. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a
záväzkov v roku 2019
6. Žiadosti a rôzne
7. Diskusia a záver
Poslanci bod č. 4 rozdelili do dvoch bodov a následne schválili takto upravený program :
1. Otvorenie - voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola uznesení zo dňa 5.9.2019
4. Dozorná rada spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
5. Zmena stanov spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
s.r.o.
6. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a
záväzkov v roku 2019
7. Žiadosti a rôzne
8. Diskusia a záver
Bod č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa 5.9.2019.
Pri uznesení č. 48/2019 upozornil, že na základe stanoviska stavebnej komisie poslanci schválili
predaj pozemku CKN 192/7 a C KN 192/4 Františkovi Berezňákovi. Týmto zamedzí sa
vlastníkovi pozemku CKN 192/8 prístup k nemu a tiež zamedzí sa prístup vlastníkom domu
č.s. 187 k vodovodnej šachte, postavenej na pozemku C KN 192/7, v ktorej je uložený vodomer
pre rodinný dom č.s. 187. Navrhol zrušiť uznesenie č.48/2019 a opätovne schváliť predaj, ale
len pozemku CKN 192/4, s návrhom poslanci súhlasili jednohlasne.
Bod č. 4 a bod č. 5
Starosta obce zvolal pracovnú poradu s poslancami za účasti JUDr. Škerlíka, pred zasadnutím
OZ, aby po právnej stránke opätovne vysvetlil poslancom vzťah zákona o obecnom zriadení
a obchodného zákonníka vzhľadom k zriadeniu dozornej rady Lesov Smolník s.r.o. a stanov
spoločnosti. Na zasadnutí JUDr. Škerlík vysvetľoval a odpovedal na dotazy poslancov, ktoré
mohli už byť vyriešené na pracovnej porade, ktorá sa konala za týmto účelom. Poslanci
v tajnom hlasovaní doplnili do dozornej rady miesto JUDr.Jujara Jankuva, ktorý sa vzdal, Ing.
Renátu Ňochovú, a schválili už dohodnutých ďalších členov a to Ing. Antonína Cicoňa,
Katarínu Lendackú, Imricha Džurňaka, a Jozefa Vavríka, v Stanovách spoločnosti v čl. 12 ods.
2 schválili vypustiť text „ v ktorých to stanovuje osobitný zákon“, hlasovanie za 5, zdržal sa 1,
v čl.14 opätovne upravili poslanci funkčné obdobie členov dozornej rady z pôvodných 3 rokov

na dobu neurčitú a teraz na dobu určitú 5 rokov, za zmenu bolo 6 poslancov. Táto zmena bola
schválená aj pre č.10 ods. 4 Zakladateľskej listiny, zároveň v čl. 10 bod 2 bol vypustený text
„v ktorých to stanovuje osobitný zákon“. V čl.14 Stanov spoločnosti schválili vypustiť vetu
„Členom dozornej rady nemôže byť osoba pôsobiaca v inej právnickej osobe so zhodným alebo
obdobným predmetom činnosti ako spoločnosť, alebo ktorá takúto činnosť vykonáva sama vo
vlastnom mene alebo pre tretie osoby“. JUDr.Škerlík vyzval poslancov o uvedenie dôvodu
vypustenia tohto ustanovenia, ktorého zmyslom je ochrana podnikateľského subjektu. Napriek
vysvetleniu poslanci hlasovali za 5, proti 1.
Bod č. 6
Poslanci schválili príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov v roku 2019, ku dňu 31.12.2019, v ktorom sú vymenovaní členovia
ústrednej inventarizačnej komisie a dielčích inventarizačných komisií. Poslanci schválili za 6.
Bod č. 7
Žiadosti a rôzne
1. Starosta obce informoval poslancov o podaní projektu – varovný a vyrozumievací systém,
k tomu je potrebné prijať uznesenie, ktoré poslanci schválili za 6.
2. Poslanci schválili uznesenie podľa bodu č. 3 tejto zápisnice vo veci žiadosti Františka
Berežnáka., hlasovaním za 6.
4. Zámer predaja pozemku pre žiadateľa Ing. Cehelníka, bude prerokovaná na najbližšom
zasadnutí.
3. Predseda stavebnej komisie predložil žiadosť Spoločenstva bytov Juh 38 o odkúpenie časti
pozemku
časť parcely C KN 2272/1, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere cca 55 m2, ktorá bude
presne vymedzená geometrickým plánom podľa situačnej mapy, na účely postavenia prístrešku
na EKO kúrenie pre bytový dom č.s. 38. Poslanci žiadosť schválili, za 6.
Bod č. 8
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Katarína Lendacká s dotazom na dotáciu na bezbariérový
vstup do budovy obecného úradu – starosta obce vysvetlil, že je potrebné vybudovať pätky,
previesť elektrinu, termín je v roku 2020, teraz boli uprednostnené Komunitné
centrum, kotolňa Alžbetinho domu; informovala, že na akcii Mesiac úcty k starším starosta
obce bol len na záver a že desiati – pätnásti obdarovaní sa jej sťažovali na tohtoročný darček,
ktorí je z roka na rok v nižšej cene, uprednostnili by radšej salónky a cukrovinky. Starosta obce
- nie je to pravda náklady sú stále plus mínus v rovnakej cene, poslanci môžu podať návrhy,
JUDr. Škerlík - poslanci vedia aké akcie sa chystajú, v rámci bodu programu rôzne môžu
podávať návrhy ; Do diskusie sa prihlásili aj občania obce :
Otomár Vasilco ohľadne názvu vodnej plochy, ktoré nesprávne sa uvádza ako jazero Úhorná,
navrhol prijať uznesenie na vyhlásenie tejto technickej pamiatky za národnú kultúrnu pamiatku
- Dušan Pitoňak v roku 1967 jazero bolo známe ako jazero Úhorná; nesprávne osadených
značiek označujúcich začiatok a koniec obce Smolník a oprávnenosti osadenia reklamnej
tabule Kúpele Štós - JUDr. Škerlík pre značky platí aj cestný zákon; neúčasti starostu obce na
dohodnutom stretnutí so zástupcom primátora Rožňavy, ktoré on inicioval – starosta mailom
som sa ospravedlnil môže ho predložiť ; dotaz na počet obyvateľov – pod tisíc, o presnom počte
bude informovaný;
Miroslav Tomáš mal pripomienku, že poslanci sa nezúčastňujú obecných akcií, tí namietali, že
nedostávajú pozvánky, M.Tomáš tvrdil, že na školskú akciu Besiedka dostali pozvánky a tiež
neprišli; čo sa robí v komunitnom centre prerába alebo dorába sa – starosta obce - dorába sa
podľa podmienok staveb.úradu – hygienickej, požiarnej, následne bude zaregistrované a bude
dané do prevádzky, kontrola už bola z hygieny, požiarnej; M.Tomáš vyjadril sa o nedostatočnej
kvalifikácii učiteľov na škole – poslankyňa Mgr.Winkler – na rade školy bolo to prerokované,

už je to vyriešené, kvalifikácia je v požadovanej úrovni; M. Tomáš – pripojil sa k P.Szallayovi
- poslanci chodia na zastupiteľstvo nepripravení, mali pracovnú poradu pred zastupiteľstvom
a nedohodli sa; upozornil, že podieľal sa na upratovaní po predchádzajúcom odvoze
kontajnerov z cintorína;
Ivan Romančík pripomenul uličku pri svojom dome, kde sú opätovne vyhĺbené koľaje,
Peter Szallay – poslanci prijali uznesením každý mesiac so spätnou platnosťou posielať škole
1300,- €, okrem financií, ktoré obec škole posiela, v Smolníku je 1000 obyvateľov, tieto
peniaze sú potrebné aj pre nich, ak do školy chodia deti z Úhornej a zo Smolníckej Huty, mali
by aj tieto obce prispievať,
Ján Krištofory – stav bufetu na „Jazere“ ako pokračuje – starosta vybavovanie je zdĺhavé
vypracováva sa prevádzkový poriadok, živnostenskom úrade – prepracovali sa stanovy, miesto
prevádzky, na hygiene je to komplikované, lebo doterajšie podmienky nie sú vôbec
vyhovujúce, atď.,
poslankyňa MUDr. Sopková informovala sa o drevo pre faru, ktoré odsúhlasili, lebo ešte
nedošlo – starosta príkaz bol už daný; požiadala tiež o stĺmenie lampy na verejnom osvetlení
pri ich dome.
Po diskusii starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
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