Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku zo dňa 16.decembra 2020
Starosta privítal všetkých poslancov v obradnej sieni. Mgr.Slávka Mrázová ospravedlnila
svoju neúčasť.
Bod č.1
Starosta obce predložil na schválenie zverejnený program rokovania, ku ktorému poslanci
navrhli za bod č.12 doplniť program rokovania o bod č. 13- Riešenie nájomnej zmluvy s PZ
Hekerová.
Zverejnený návrh programu:
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia
3. Plán kontrol na 1.polrok 2021
4. Predaj majetku obce
5. Funkcia zástupkyne sobášiaceho
6. Dodatok č. 2 k VZN o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Smolník
7. Dodatok č. 1 k VZN obce Smolník o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Dodatok č. 3 k VZN o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských
zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
9. Rozpočtové opatrenia č. 20/2020
10. Rozpočtové opatrenia č. 21/2020
11. Projekt: "Kompostáreň v obci Smolník"
12. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
v roku 2020

13.Žiadosti a rôzne
14. Záver
Doplnený návrh programu:
1.Otvorenie :
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia
3. Plán kontrol na 1.polrok 2021
4. Predaj majetku obce
5. Funkcia zástupkyne sobášiaceho
6. Dodatok č. 2 k VZN o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Smolník
7. Dodatok č. 1 k VZN obce Smolník o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. Dodatok č. 3 k VZN o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských
zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
9. Rozpočtové opatrenia č. 20/2020
10. Rozpočtové opatrenia č. 21/2020
11. Projekt: "Kompostáreň v obci Smolník"
12. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
v roku 2020

13. Riešenie nájomnej zmluvy s PZ Hekerová
14.Žiadosti a rôzne
15. Záver
Starosta obce upozornil poslancov, že si sami zvolali zastupiteľstvo a následne sa ho
nezúčastnili. Vyzval poslancov na vysvetlenie dôvodu neúčasti a taktiež k zodpovednému
prístupu.
Mgr.Winkler sa vyjadrila, že je dosť bodov na dnešné prerokovanie a nájomná zmluva PS
Hekerová už bola preberaná aj vysvetlená, zároveň bola možnosť na minulom zastupiteľstve,
ktoré sa nekonalo, z dôvodu, že nebolo uznášania schopné.
Poslanci hlasovali v pomere 5 za 1 proti.
Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Antonín Cicoň a Ing.Dušan Džurňák. Za
overovateľov zápisnice boli určené Mgr.Vanda Winklera a Katarína Lendacká a za
zapisovateľku Ing. Lucia Zmijová.
Bod č.2
Starosta obce prečítal uznesenia z 28.10.2020, nakoľko sa minulého zastupiteľstva väčšina
poslancov nezúčastnila. Poslanci hlasovali za uznesenie 6 za.
Bod č.3
Starosta obce ospravedlnil neúčasť hlavnej kontrolórky obce a prečítal plán kontrol na
1.polrok 2021. Poslanci hlasovali za uznesenie 6 za.
Bod č.4.
Starosta obce prečítal žiadosti o predaj majetku obce žiadateľa Prof. Ing. Jána Terpáka, CSc.
a manželke Ing. Márie Terpákovej, a v druhom prípade žiadosť žiadateľa Ing. Martina Bolča.
Vysvetlil, kde sa pozemky nachádzajú. V oboch prípadoch poslanci hlasovali 6 za.
Bod č.5
Obecné zastupiteľstvo schválilo do funkcie zástupkyňu sobášiaceho Mgr. Vandu Winkler
v počte 6 za.
Bod č.6
Starosta obce prečítal Dodatok č. 2 k VZN č. 44/2016 a vysvetlil, že ide o formálnu vec, nie
sú jasné parametre, len chcú , aby sme o tom diskutovali. Likvidácia odpadu z gastra a
kuchynský odpad je zabezpečená, odpady z domácností ešte nie sú, preto budeme povinní to
zabezpečiť do konca roka 2021.
Ing.Cicoň- Keď je to pro forma, dajme hlasovať.
Hlasovanie prebehlo 6 za.
Bod č.7
Starosta obce prečítal Dodatok č. 1 k VZN obce Smolník č. 51 a vysvetlil, o čo ide v dodatku.
Poslanci hlasovali v počte 6 za.
Bod č. 8

Starosta obce prečítal Dodatok č. 3 k VZN č.39 a vysvetlil, že sa jedná o materské školy,
učiteľov a nepedagogických zamestnancov. V roku 2020 sme posielali škole 7558€
a prepočtom s novým koeficientom to bude 9327€ a bonusom 1300€.
Katarína Lendacká- pán riaditeľ Barna sa nevyjadril?
Starosta obce – nie.
Poslanci hlasovali v poťte 6 za.
Bod č. 9
Starosta obce prečítal rozpočtové opatrenia č. 20/2020.
Katarína Lendacká- je to pravda, ale čo ma zarazilo, použitie nenávratne finančnej pomoci na
nakladanie s odpadmi a služby, išla celá suma, prečo? Michal Čermák dal návrh na minulom
zastupiteľstve.
Starosta obce- pán Barna bol za mnou, vysvetlili sme si to, malo to byť v rozpočte, časový
horizont a minimálne rozpočet, nie len prísť tak so žiadosťou. Čokoľvek nás môže prekvapiť.
Noro Krištofory ponúkol 20 ton materiálu. Chodník by sa urobil sponzorsky, Bod 1 bol už
preplatený škole.
Katarína Lendacká- prečo išla celá suma na odpadové hospodárstvo?
Starosta obce vysvetlil, že nič neporušili, len využili peniaze kde sa súrne potrebovali. Prišiel
čas korony a v Smolníku bolo viac obyvateľov, čo sa odrazilo na väčšom množstve odpadu.
Katarína Lendacká pripomenula, že obce mali mať preplatené výdavky, ktoré boli počas
testovania. Opýtala sa starostu obce, či dostala obec preplatenú sumu.
Starosta obce – obec nedostala preplatenú takú sumu ako žiadala.
Poslanci hlasovali za uznesenie v počte 6 za.
Bod č.10
Starosta obce prečítal rozpočtové opatrenia č. 21/2020.
Katarína Lendacká – aký je stav v rezervnom fonde k 30.11.2020.Tvrdili ste, že sme v dobrej
finančnej kondícii. Pred dvoma rokmi sme schvaľovali peniaze pre kuchynskú pec a bolo
povedané, že sú dôležitejšie veci. Teraz je 30 000€ na použitie bežných výdavkov. Kapitálové
výdavky musí byť presná suma a na čo.
Stela Szallayová- v rezervnom fonde je 48 000€, dohodli sme sa s audítormi, aby sme mali
dostatočné krytie na záväzky.
Katarína Lendacká- a kapitálové výdavky ?
Stela Szallayová- kapitálové nebudú, ide len o krytie bežných výdavkov.
Katarína Lendacká- čo sa nevyčerpe. Musí sa vrátiť späť.
Poslanci hlasovali v počte 6 za.
Bod č.11
Starosta obce oboznámil poslancov s projektom Kompostáreň v obci Smolník.
Ing.Cicoň- zberný dvor je nutnosť v dnešnej dobe ,vždy lepšie ako zbierať odpadky. Je to
prínos pre obec a ekologické, zníži sa počet nelegálnych skládok.
Starosta obce – súhlasím.
Poslanci hlasovali v počte 6 za.
Bod č. 12
Starosta obce prečítal návrh uznesenia.
Katarína Lendacká pripomenula, aby boli doplnené zodpovedné osoby za jednotlivé strediská.
Poslanci hlasovali v počte 6 za.
Bod č.13
Ing.Cicoň prečítal návrh uznesení.
Júlis Santandraši- pani Lendacká a pani Sopková, čo máte proti PS Hekerová?

Katarína Lendacká- ja neviem o čo sa jedná, je to záležitosť 6 rokov.
Júlis Santandraši-pokiaľ poslanec nevie o čo sa jedná, prečo hlasujete za.
MUDr.Sopková-ja proti Vám nemám nič, nastal rozpor po minulom zastupiteľstve, reči
v obci, ja sa nevyznám do poľovníckeho združenia.
Júlis Santandraši-koľkí ste sa zastali hlavnej kontrolórky keď sa jej vyhrážali.
Ing.Cicoň- nerozprávaj nezmysli.
Júlis Santandraši-Hagara, Širila, Moskaľa mali ste sa tiež pýtať.
Katarína Lendacká-pokiaľ je človek, čo sa vyzná, prečo by som nemohla veriť. Súvážnejšie
veci v obci.
Júlis Santandraši-riešilo sa to 2 roky stále dookola. Zaťažujete ľudí, ktorí venujú svoj čas.
Rozprávali ste, že nebudete riešiť veci z minulosti. Prečo hospodár na obecných lesoch mal
vyšší plat za 29 hodín ako má teraz starosta?
Ing.Cicoň-klameš.
Júlis Santandraši- p. Lendacká ste finančná kontrola, koľko mal príjem, dajte si to nabudúce
za úlohu.
Norbert Krištofory- p.Lendacká a p,Sopková, nerozumiete tomu, skladali ste sľub, ak niečo
odsúhlasíte, mali by ste byť za to zodpovední. Na minulom zastupiteľstve asi v 41 minúte p.
Lendacká povedala, že starosta z Uhornej tam nebol. Až potom ste sa starostu z Uhornej
pýtali, a bol tam . Starosta urobil niečo, aby peniaze nešli pre školu z obce. Moja ponuka stále
platí, čo som povedal. Prečo nedal starosta obce peniaze na cestu? Načo má dať, keď má
zabezpečených ľudí.
Katarína Lendacká- Krištofory klamete.
Norbert Krištofory-jasné, šak nič iné neviem.
Následne Norbert Krištofory vysvetlil, že PS fungovalo normálne, boli členovia, keď
Ing.Cicoň skončil na lesoch, mal normálne podať žiadosť. aby bol prijatý do združenia.
Trebalo prejednať vyšší nájom, že neplatíme, nájom určuje iba zákon.
Ing. Cicoň-klameš, až sa ti z huby práši.
Norbert Krištofory-nájom sa platí obci, keď obec doložila listy vlastníctva, zistilo sa, že sa
platí za viac hektárov, zvolali sa starostovia a urobila sa nová zmluva.
Ing Cicoň vyzval starostu, aby dal hlasovať, hlasovanie prebehlo 5 za 1 proti v oboch
prípadoch uznesenia.
Norbert Krištofory-2 krát sa vyjadril právnik, pre Vás to neznamená nič. Kde je Vaše
svedomie. Zákon alebo tvrdenie Ing. Cicoňa. Zavrhli ste aj kanalizáciu.
Ing.Cicoň-lebo trebalo si vziať pôžičku. Nebolo nám vysvetlené ako budeme splácať.
Starosta obce-všetko bolo vystvetlené aj splácanie.
Ing.Džurňák podotkol svoju žiadosť na lampu. Starosta obce sa vyjadril, že vyhovie veľmi
rád.

Zapísala Ing.Lucia Zmijová..............................dňa 21.12.2020
Zápisnica overená overovateľmi:
Mgr.Vanda Winkler............................dňa
Katarína Lendacká...........................dňa

