Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute konaného
dňa 22.januára 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Obecného
úradu s týmto navrhovaným programom:
Program:
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice
d) určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta
3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta
4. Informácia o poskytnutí právnych služieb k usporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastri
území Obce Smolnícka Huta
5. Odkúpenie pozemku do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves , š. p. v likvidácií
6. Zámer na priamy predaj pozemkov časť parcely registra C KN 9, parcela registra C KN
11, časť parcela registra C KN 59/1
7. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
8. Rozpočtové opatrenie č.1/2016
9 .Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MF SR na rok 2016
10. Výzva RVPK pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti o dotáciu zo ŠR SR z MV SR pre rok
2016
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril p. starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
p. starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie programu rokovania
obecného zastupiteľstva
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 1/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
3
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

b) Voľba návrhovej komisie
p. starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení – p. Ing. Eva Hanschildová ,
p. Ľubomír Krompaský
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 2/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
volí
návrhovú komisiu v zložení p. Ing. Eva Hanschildová , p. Ľubomír Krompaský
Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

c) Určenie overovateľov zápisnice
p. starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice v zložení, za overovateľov zápisnice
– p. Ing. Eva Hanschildová , p. Ľubomír Krompaský,
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 3/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
overovateľov zápisnice - p. Ing. Eva Hanschildová , p. Ľubomír Krompaský
Hlasovanie :
Počet
Za:
3

Proti:
Zdržal sa:

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

0
0

d) Určenie zapisovateľa zápisnice
p. starosta obce predložil návrh na určenie zapisovateľa zápisnice p. Beátu Sýkorovú
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 4/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
zapisovateľku zápisnice – p. Beátu Sýkorovú

Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.decembra 2015 – uznesenia číslo 142 až 157
p. starosta obce predložil informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta z 16.decembra 2015 – uznesenia číslo 142 až 157
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 5/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta podľa § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.decembra
2015 , uznesenia číslo 142 až 157
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
3
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta
p. starosta obce na základe uznesenia č. 157 zo dňa 16.decembra 2015 , ktorým p. Ľudmila Moskálová,
hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu písomné vzdanie sa funkcie hlavnej
kontrolórky Obce Smolnícka Huta ku dňu 28.02.2016, v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Smolnícka Huta
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 6/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
1.vyhlasuje
na deň 26.02.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce , ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Obce Smolnícka Huta v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Smolníckej Hute o 16:00 hod.
2.určuje
pracovný úväzok v dĺžke 4 hod. týždenne
s nástupom do práce 1. marca 2016
3.schvaľuje
požiadavky, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta

a) kvalifikačné predpoklady
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) požadované doklady
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie kandidáta , že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
c) spôsob vykonania voľby
- posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí komisia obecného zastupiteľstva
Obce Smolnícka Huta , menovaná na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta, zložená z poslancov
obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok
jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Smolnícka Huta,
- kandidátom zaradeným do zoznamu uchádzačov bude najmenej tri dni pred konaním
voľby zaslaná písomná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra
- každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta
na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta v časovom
rozsahu maximálne 5 minút
- voľba prebehne tajným hlasovaním
- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska,
obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti , ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade
rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom
d) určuje mesačný plat hlavnému kontrolórovi Obce Smolnícka Huta ,
v zmysle §18c ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Plat je zaokrúhlený
na celé eurá smerom hore. Podľa §18c ods.5 môže hlavnému kontrolórovi obecné
zastupiteľstvo schváliť odmenu do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa
ods.1.
Výpočet platu : 858,-€ á 1,15 = 986,70 á 0,106 = 104,59,-€ = 105,-€ = 4 hod. bez navýšenia.
Plat hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta sa určuje vo výške 105,- € bez navýšenia
s účinnosťou od 1.marca 2016 - úprava platu podľa štatistického úradu SR po zverejnení
priemernej mzdy v národnom hospodárstve k 1.3.2016 .
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v uzavretej obálke označenej „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ „ je potrebné zaslať na adresu : Obec Smolnícka Huta ,
Smolnícka Huta č.1, 05565 Smolnícka Huta , prípadne osobne doručiť do podateľne Obecného úradu
č.1, 05565 Smolnícka Huta , najneskôr do 22.februára 2016, v prípade osobného doručenia do 15:00
hod.
e) Menuje výberovú komisiu na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na

funkciu hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta , v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva
Obce Smolnícka Huta :
1) Ing. Eva Hanschildová
2) Ľubomír Krompaský
3) Beáta Sýkorová
4) Miriam Szekelyová
5) Ján Grega
Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

4. Informácia o poskytnutí právnych služieb k usporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnostiam
v katastri území Obce Smolnícka Huta
p. starosta obce informoval p. poslancov na potrebu usporiadania vlastníctva k nehnuteľnostiam
v katastri území Obce Smolnícka Huta z pozemno knižnej vložky č. 2 a identifikáciu parciel, sú to
historické listiny nehnuteľností z k. ú. Obce Smolnícka Huta , navrhuje prijať ponuku na právne služby
p. JUDr. Romana Jablonovského, ktorý aj informoval na rokovaní obecného zastupiteľstva 16.12.2015
o usporiadaní uvedených pozemkov, za poskytnuté právne služby odporúča finančný limit 1 000,- €
a preklady historických listín z cudzieho jazyka cca do 300,-€.
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 7/2016
schvaľuje
poskytnutie právnych služieb k usporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastri území Obce
Smolnícka Huta p. JUDr. Romanom Jablonovským , z pozemno knižnej vložky č. 2 a identifikáciu
parciel, jedná sa o historické listiny nehnuteľností z k. ú. Obce Smolnícka Huta , poskytnuté právne
služby vo finančnom limite 1 000,- € a preklady historických listín z cudzieho jazyka cca do 300,-€.
Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

5. Odkúpenie pozemku do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves , š. p. v likvidácií
p. starosta obce predložil p. poslancom návrh na odkúpenie pozemku do majetku obce od Bane Spišská
Nová Ves, š. p. v likvidácií – dražbou , parcelu registra C KN číslo 73 o výmere 199 m2, v celosti, druh
pozemku záhrada, v cene 1,10 €/ m2

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 8/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje

odkúpenie pozemku do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves , š. p. v likvidácií – dražbou , parcelu
registra C KN číslo 73 o výmere 199 m2, v celosti , druh pozemku záhrada , v cene 1,10 € / m2
Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

6.Zámer na priamy predaj pozemkov časť parcely registra C KN 9, parcela registra C KN
11, časť parcela registra C KN 59/1
p. starosta obce predložil p. poslancom spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a
vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva priamym prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku na
základe doporučeného uznesenia obecného zastupiteľstva č.138 zo dňa 27.11.2015 , na základe
žiadosti p. Bc. Marcely Fedorčákovej dipl. s., bytom v Smolníckej Hute 205, o odkúpenie pozemkov
zapísané na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely registra C KN č.9, novovytvorená parcela C KN č. 9/2
o výmere 742 m2, časť parcely registra C KN č. 59/1, diel 4,5,6 o celkovej výmere 17 m2 pričleňuje sa
k parcele C KN číslo 9/2 - celková výmera parcely C KN číslo 9/2 je 759 m2, parcela registra C KN 11
o výmere 8 m2 v celosti, celková výmera prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku je o výmere 767
m2 , geometrický plán vyhotovený geodetom Špitzom Rastislavom, Helcmanovce 314, číslo 3460504578/2015 zo dňa 25.11.2015 , úradne overený 17.12.2015 číslo 145/2015 Ing. Gabrielou Fričovskou
a znalecký posudok číslo 91/2015 zo dňa 21.12.2015 vyhotovený znalcom Ing. Miroslavom Gdovinom
Tomášom ,evidenčné číslo znalca 910886 , najnižšia predajná cena 1 160,-€ podľa znaleckého posudku
a vyhodnotenie ponúk bude predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Termín zasadnutia
obecného zastupiteľstva bude zverejnený na webovej stránke obce www.smolnickahuta.sk
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 9/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku Obce Smolnícka Huta zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálneho územia
obce Smolnícka Huta podľa predloženého geometrického plánu vyhotoveného Špitzom Rastislavom
číslo 34605045-78/2015, vyhotovený 25. 11. 2015 , úradne overený 17.12.2015 číslom 145/2015 Ing.
Gabrielou Fričovskou, na oddelenie parcely číslo C KN 9/2 o výmere 742 m2 z parcely číslo C KN 9 ,druh
pozemku trvalý trávnatý porast, , oddelenie parcely číslo C KN 59/1 o celkovej výmere 17 m2 diel č.
4, 5, 6 pričleňuje sa k parcele číslo C KN 9/2 a celková výmera parcely C KN 9/2 je o výmere 759 m2 ,
parcela číslo C KN 11 o výmere 8 m2 v celosti, druh pozemku trvalý trávnatý porast , , celková výmera
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku je o výmere 767 m2 , v zmysle zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov , prevod vlastníctva nehnuteľného majetku je priamym
predajom, znalecký posudok číslo 91/2015, zo dňa 21.12.2015, vyhotovil znalec Ing. Miroslav Gdovin
Tomáš, evidenčné číslo znalca 910886, pozemky využívane p. Bc. Marcelou Fedorčákovou dipl .s.,
bytom v Smolníckej Hute s. č.205 , najnižšia predajná cena 1 160,-€ podľa znaleckého posudku
a vyhodnotenie ponúk bude predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Termín zasadnutia
obecného zastupiteľstva bude zverejnený na webovej stránke obce www.smolnickahuta.sk

Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

7. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
p. starosta obce predložil p. poslancom návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej výške 4 719,-€ , z toho na vypracovanie projektu Materská škola pre 45 detí vo výške
4 500,-€ a na nákup pozemku dražbou , vo výške 219,-€
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 500,-€ na projektovú dokumentáciu
Materská škola pre 45 detí a na nákup pozemku dražbou vo výške 219,-€ v celkovej výške 4 719,-€
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
3
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
8. Rozpočtové opatrenie č.1/2016
p. starosta obce predložil p. poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2016 na prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 4 719,-€ - z toho na vypracovanie projektovej
dokumentácie na Materskú školu pre 45 detí vo výške 4 500,-€ a na nákup pozemku od Bane š.p.
v likvidácií Sp. Nová Ves, parcela registra C KN p. č. 73 o celkovej výmere 199 m2 , 1,10 € / m2 vo výške
219,-€
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 11/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1/2016
Hlasovanie :
Počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

9. Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MF SR na rok 2016

p. starosta informoval p. poslancov o predloženie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MF SR podľa
§ 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 - poskytnutie dotácie v pôsobnosti

Ministerstva financií SR na rok 2016 , so spoluúčasťou na poskytnutú dotáciu 10% z rozpočtu obce a to
z celkových výdavkov na rekonštrukciu a opravu miestnosti Obecného úradu
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rok 2016 , so spoluúčasťou na poskytnutú
dotáciu 10% z rozpočtu obce a to z celkových výdavkov na rekonštrukciu a opravu miestnosti
Obecného úradu.
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
3
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

10. Výzva RVPK pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti o dotáciu zo ŠR SR z MV SR pre
rok 2016
p. starosta informoval p. poslancov o Výzve Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadosti o dotáciu zo ŠR SR z MV SR pre rok 2016, spoluúčasť 20%
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 13/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zo ŠR
SR z MV SR pre rok 2016, so spolufinancovaním 20% z rozpočtu obce
Hlasovanie :
počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Beáta Sýkorová

11. Rôzne
p. starosta požiadal p. poslancov o spoluprácu pri organizovaní a zabezpečenia Fašiangovej zabíjačky
06.02.2016 so začiatkom o 10.00 hodine.

12. Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva sa po krátkej diskusii dohodli, že je potrebné vopred vypracovať plán
kultúrnych a športových podujatí na celý kalendárny rok, v ktorom budú zohľadnené už naplánované
akcie okolitých obcí, aby sa akcie neprelínali.

13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
a všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Materiály k jednotlivým bodom rokovania tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice.

Marián Pohly
starosta obce

Overovatelia zápisnice : - p. Ing. Eva Hanschildová
p. Ľubomír Krompaský

Zápisnicu zapísala 22.januára 2016 : Beáta Sýkorová
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