Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku dňa 30.9.2020
Bodč.1
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania tak ako bol zverejnený :
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Uvoľnenie mandátu poslanca – zloženie sľubu poslanca
3. Prezentácia zámeru firmy Folkiš s.r.o. Košice – umiestnenie telekomunikačných rozvodov
4. Kontrola uznesenia
5. Projekt na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
6. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
7. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník vo veci nájmu poľovného združenia Smolník
8. Žiadosti a rôzne
9. Záver
Hlasovanie : za 4 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Bodč.1
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do návrhovej komisie: Ing.Antonín Cicoň, MUDr.Helena
Sopková
Hlasovanie : za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Bodč.1
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: Katarína Lendacká, Mgr.Vanda
Winkler
a za zapisovateľku Ing. Luciu Zmijovú
Hlasovanie : za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

Bodč.2
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo :
A berie na vedomie :
1. písomné vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smolník Jána Hvišča,
ktoré bolo doručené Obecnému úradu v Smolníku dňa 31.8.2020. Uvedeným dňom došlo
podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
2. informácie starostu obce :
a) o informovaní náhradníka kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Dušana
Džurňáka o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smolník (zo dňa
07.09.2020)

b) o zverejnení oznámenia o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a o nastúpení
náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 192 ods. 2
zákona o podmienkach výkonu volebného práva na úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce dňa 07.09.2020.
B. konštatuje, že
1. na základe písomného vzdania sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smolník
Jána Hvišča dňa 31.08.2020 došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Radoslav Dlugoš, ako prvý náhradník v poradí, podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie
v Smolníku o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa
10.11.2018, vykonáva funkciu starostu obce. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou
poslanca obecného zastupiteľstva.
3. Ing. Dušan Džurňák, ako nasledujúci náhradník v poradí podľa zápisnice Miestnej
volebnej komisie v Smolníku o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa
konali dňa 10.11.2018 :
a) v súlade s § 192 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastúpil ako náhradník na zaniknutý mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smolník,
b) v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzal osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom obecného zastupiteľstva, podpísané starostom obce Radoslavom Dlugošom
c) v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý potvrdil
svojim podpisom.
Hlasovanie : za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 39/2020
Bod č. 3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer žiadosti o súhlas s umiestnením telekomunikačného
rozvodu nad povrch zeme v zmysle novelizovaného Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a s ním
súvisiacich predpisov a v zmysle Vyhlášky 532/2002 a jej doplnenia účinného od 1.3.2020 a
súhlas s využitím obecných rozhlasových stĺpov na umiestnenie optického kábla.
Hlasovanie : za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

Uznesenie č. 40 /2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 30.6.2020
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

Uznesenie č.41/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR
z 2.9.2020 :
Kód výzvy: č. 11378/2020-4210-52028
Názov projektu : Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice Smolník
Schválená výška spolufinancovania projektu je 250,-€, t.j. 5% oprávnených nákladov
z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším
územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v celkovej sume 19 914,00 EUR na
výkon samosprávnych pôsobností,
2. splácanie návratnej finančnej výpomoci v ročných splátkach nasledovne:
 Rok 2024 4 978,50 EUR
 Rok 2025 4978,50 EUR
 Rok 2026 4 978,50 EUR
 Rok 2027 4 978,50 EUR
Hlasovanie : za 0 , proti 6 , zdržal sa 1
Uznesenie nebolo poslancami Obecného zastupiteľstva schválené.
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zmluva o nájme poľovného revíru bola uzavretá
protiprávne, nebola v súlade so zákonnom č.507/2010. Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo
ruší zmluvu PZ Hekerová uzavretú starostom obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vytvorenie nového poľovného združenia vytvorením prípravného výberu Džurňáka,
Ing.Katunského a Palka
Hlasovanie : za 6 , proti 1 , zdržal sa 0
Podľa § 13 ods. 6 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce využívam sistačné právo
nepodpísať toto uznesenie, keďže sa domnievam, že odporuje zákonu.

Radoslav Dlugoš, starosta obce

Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie nasledovné skutočnosti:
a/ uznesením obecného zastupiteľstva obce Smolník č. 30/2020 zo dňa 30.6.2020 obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer predaja majetku obce, a to pozemok C KN 1165 o výmere 28
m2, druh pozemku - záhrada, nachádzajúceho sa v obci Smolník, k. ú. Smolník, okres
Gelnica, vedeného Okresným úradom Gelnica na liste vlastníctva č. 1; spôsobom podľa § 9a

ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadateľke Ing. Ivane Hubovej, bytom 040 11 Košice Komenského 57 , za
cenu 2,- €/1m2.
b /uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja nehnuteľností spôsobom
podľa § 9a ods.8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je zverejnené
na úradnej tabuli obce Smolník a na internetovej stránke obce od 9.7.2020.
2./ vyhlasuje :
3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, že parcela C KN 1165 je pre obec nevyuživateľná a dôvod – parcela sa
nachádza medzi pozemkami C KN 1164 a C KN 1163 vo vlastníctve žiadateľky, jej predajom
vznikne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľky a tiež prístup k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľky - považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa,
3./ schvaľuje:
predaj majetku obce, a to pozemok C KN 1165 o výmere 28 m2, druh pozemku - záhrada,
nachádzajúceho sa v obci Smolník, k. ú. Smolník, okres Gelnica, vedeného Okresným úradom
Gelnica na liste vlastníctva č. 1; spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľke Ing.
Ivane Hubovej, bytom 040 11 Košice, Komenského 57, za cenu 2,- €/1m2.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

Uznesenie č.45/2020
Obecné zastupiteľstvo

1. berie na vedomie nasledovné skutočnosti:
a/ uznesením obecného zastupiteľstva obce Smolník č. 31/2020 zo dňa 30.6.2020 obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu majetku obce, a síce - pivničné priestory v budove
Alžbetin dom č.s.10, nebytové priestory o výmere, ktorá bude spresnená, v budove č.s. 647,
nachádzajúcej sa na pozemku CKN 200 a pozemok CKN 200, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie,
časť pozemku CKN 203/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41 m2,
nachádzajúceho sa v okrese Gelnica, obci Smolník, k. ú. Smolník, vedeného Okresným
úradom Gelnica, katastrálny odbor na liste vlastníctve č. 1
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.
j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi GeoTour, občianske združenie,
Sládkovičova 1, 969 01 Banská Štiavnica IČO 50827201
b/uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru prenájmu nehnuteľností spôsobom
podľa § 9a ods.9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je
zverejnené na úradnej tabuli obce Smolník a na internetovej stránke obce od 9.7.2020
2./ vyhlasuje:
3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, že využívanie predmetných nehnuteľností za účelom realizácie
Projektu „Príbeh medi – Smolník“, ktorého cieľom je rozvinutie cestovného ruchu formou
zážitkového turizmu, nadväzujúcim na slávu historického baníctva v Smolníku a okolí,
považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa
3./ schvaľuje:

prenájom majetku obce, a to
- pivničné priestory v budove Alžbetin dom č.s.10, nachádzajúcej sa na pozemku
CKN 8, okrem priestoru, ktorý je oddelený dverami pri vstupe do pivnice,
- nebytové priestory o výmere 231 m2 v budove č.s. 647, nachádzajúcej sa na
pozemku CKN 200 a pozemok CKN 200, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 220 m2 ,
- časť pozemku CKN 203/1 druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 41
m2, podľa zakreslenia v situačnej mape, ktorý sa nachádza v obci Smolník, k. ú.
Smolník, okres Gelnica,
a to spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi GeoTour, občianske združenie,
Sládkovičova 1, 969 01 Banská Štiavnica IČO 50827201 za cenu 1% EUR z ročnej tržby.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo :
1./ berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Prof.Ing. Jána Terpáka, CSc. a manželky Ing. Márie Terpákovej, bytom
040 13 Košice, Juhoslovanská 5 o kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Smolník, k. ú.
Smolník, okres Gelnica, vedenej Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1 pre k. ú. Smolník, a to:
- C KN 896 o výmere 50 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
2./ vyhlasuje:
3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, že predmetná parcela je pre obec nevyuživateľná a dôvod – parcela
bezprostredne hraničí s pozemkom CKN 897/1 vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ju udržiavajú
kosením, považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa,
3./ schvaľuje:
zámer prevodu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Smolník, nachádzajúcej sa v
obci Smolník, k. ú. Smolník, okres Gelnica, vedených Okresným úradom Gelnica, katastrálny
odbor na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Smolník, predajom a to:
C KN 896 o výmere 50 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.
j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prof.Ing. Jánovi Terpákovi, CSc. a manželke Ing.
Márii Terpákovej, obaja bytom 040 13 Košice, Juhoslovanská 5 do bezpodielového
spoluvlastníctva v celosti, za cenu 2,- €/1m2.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 47/2020
1./ berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing.Martina Bolču, bytom 040 11 Košice, Nešporova 12 o kúpu
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Smolník, k. ú. Smolník, okres Gelnica, vedenej
Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Smolník, a to:
- C KN 905 o výmere 74 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
2./ vyhlasuje:

3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, že predmetná parcela je pre obec nevyuživateľná a dôvod – parcela sa
nachádza pri pozemku CKN 907 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ju udržiava, považuje za
dôvod hodný osobitného zreteľa,
3./ schvaľuje:
zámer prevodu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Smolník, nachádzajúcej sa v
obci Smolník, k. ú. Smolník, okres Gelnica, vedených Okresným úradom Gelnica, katastrálny
odbor na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Smolník, predajom a to:
C KN 905 o výmere 74 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.
j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Martinovi Bolčovi, bytom 040 11 Košice,
Nešporova 12, za cenu 2,- €/1m2.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 48/2020
Žiadosť Miroslava Vinceka, bytom 040 23 Košice, Bauerova 13 o odkúpenie pozemku CKN
1054 /dôvody prednesené na zasadnutí OZ 30.6.2020
Hlasovanie : za 0 , proti 7 , zdržal sa 0
Uznesenie nebolo poslancami Obecného zastupiteľstva schválené.
Radoslav Dlugoš, starosta obce
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o finančný príspevok Občianskej redakcii
Smolníckych novín vo výške 600€ ročne.
Hlasovanie : za 7 , proti 0 , zdržal sa 0
Radoslav Dlugoš, starosta obce

