Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute konaného
dňa 11. septembra 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Informácia o technike pre obecné rozhlasy
4 .Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril p. starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
p. starosta obce predložil p. poslancom OZ program rokovania obecného zastupiteľstva, navrhol
doplniť program o bod 4. Brantner Nova s.r.o. - rozšírenie existujúcej skládky odpadu Kúdelník II. a
požiadal poslancov OZ o schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 39/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta s doplnením
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za :
4
Ján Grega
Miriam Szekelyová
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. Miriam Szekelyová
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 40/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
volí
návrhovú komisiu v zložení p. Ing. Eva Hanschildová , p. Miriam Szekelyová
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
4
Ján Grega
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
c) Určenie overovateľov zápisnice
p. starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice v zložení – p. Ing. Eva
Hanschildová, p. Ján Grega
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 41/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
overovateľov zápisnice - p. Ing. Eva Hanschildová , p. Ján Grega
Hlasovanie :
Počet
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
-

d) Určenie zapisovateľa zápisnice
p. starosta obce predložil návrh na určenie zapisovateľa zápisnice p. Beátu Sýkorovú
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 42/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
zapisovateľku zápisnice – p. Beátu Sýkorovú
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
4
Ján Grega
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
-

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
14. júna 2017 – uznesenia číslo 24/2017 až 38/2017

p. starosta obce predložil
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta zo dňa 14. júna 2017 – uznesenia číslo
24/2017 až 38/2017
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 43/2017
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 14. júna 2017,
uznesenia číslo 24/2017 až 38/2017
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
4
Ján Grega
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
3. Informácia o technike pre obecné rozhlasy
p. starosta predložil p. poslancom informáciu o technike pre obecné rozhlasy , jedná sa o samostatné
špeciálne zariadenie , ktoré sa pripája k akejkoľvek rozhlasovej ústredni drôtového rozhlasu či
bezdrôtového rozhlasu a je pripojené k internetovej sieti. Zariadenie VM Florian dokáže : priame
hlásenie z počítača , opakované spustenie nahratých hlásení, plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum,
odosielanie SMS správ, odoslanie mailov, prehrávanie hudby, pracovať aj bez elektrickej energie, má
vlastný akumulátor, jedná sa o hmotný majetok nad 1 700,-€, predpokladaná cena do 2 000,-€. Jedná
sa o kapitálové výdavky, kapitálové finančné prostriedky v rozpočte rozpočtované na funkčnej
klasifikácií 06.4.0 – verejné osvetlenie vo výške 8 000,-€ , rozšírenie verejného osvetlenia na
Smolníckej Píle a podľa predbežných nákladov na verejné osvetlenie je predpoklad i nákupu
uvedenej techniky
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 44/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
nákup techniky pre obecný rozhlas , vyrozumievací modul VM Florian
Hlasovanie :
počet
Za:

3

Proti:
Zdržal sa:

0
1

Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Ján Grega

4. Informácie o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.
p. starosta predložil poslancom podklady o zámere spoločnosti Brantner Nova s.r.o. , ohľadom
rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu s
predpokladanou celkovou životnosťou skládky do roku 2042

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 45/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu s predpokladanou
celkovou životnosťou skládky do roku 2042
b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládka odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5.
etapu , nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného rozvoja
odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Za:
4
Ján Grega
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
5. Rôzne
a) p. starosta informoval p. poslancov OZ , že bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľky
Materskej školy z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 30.06.2017, do
výberového konania nebola doručená žiadna prihláška a dňom 01.07.2017 bola poverená do funkcie
riaditeľky Materskej školy Smolnícka Huta 246 p. Ľudmila Köhlerová,
b) p. starosta informoval p. poslancov OZ , že v obci sa pracuje na údržbe schátralých mostov
a studničke na vodu ako náhradný zdroj vody,
c) p. starosta informoval p. poslancov OZ o odstúpenej žiadosti od Bane Spišská Nová Ves , š.p.
v likvidácií p. JUDr. M. Sotolářovej za účelom odborného právneho stanoviska. Právne odborné
stanovisko p. JUDr. M. Sotolářovej „VZN platné k 01.01.2017 neumožňuje oslobodenie , ktoré
požadujú Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií „
d) p. starosta informoval p. poslancov o stave schátralej stavbe s. č. 11 , na schátralý dom je
vypracované odborné stanovisko statika a cenové ponuky zatiaľ neboli doručené.
6. Diskusia
- pán starosta podal informáciu o stave jednania vo veci zabezpečenia verejného osvetlenia v časti
Smolnícka Píla - Osada, tohto času jednanie pokračuje a čaká sa na podklady potrebné k prevodu
vlastníctva trafostanice od p. Maguláka zároveň informoval, že autobusová zástavka pre časť
Smolnícka Píla – Osada je už vyrobená a bude osadená,
- p. Ing. Hanschildová upozornila na znečistené okolie miestneho pohostinstva cigaretovými
ohorkami,
- p. Grega sa spýtal p. Ing. Hanschildovej:
1. čo ju viedlo k rozhodnutiu pri hlasovaní za nákup ďalšieho motorového vozidla pre Obecné
lesy Smolnícka Huta s.r.o., keď v období keď on ako starosta obce predložil požiadavku na
zakúpenie nového motorového vozidla bola proti,

2. prečo hlasovala za zmenu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v bode týkajúcej
sa frekvencie zasadnutí obecného zastupiteľstva,
3. prečo v období keď bol on starostom obce sa nezúčastňovala kultúrnych a športových
podujatí v obci,
4. prečo hlasovala za schválenie záverečného účtu obce Smolnícka Huta bez výhrad.
Pani Ing. Hanschildová k otázkam p. Gregu odpovedala, že hlasovala na základe svojho rozhodnutia ,
za ktorým si stojí, pri návrhu na zakúpenie motorového vozidla sa rozhodla po posúdení
predložených podkladov a faktov. K rozhodnutiu o hlasovaní za zmenu Rokovacieho poriadku ju
viedla skutočnosť, že v tomto volebnom období má pán starosta jej dôveru, komunikujú často a má
postačujúce informácie a považuje za postačujúce ak zasadnutie obecného zastupiteľstva bude
zvolané raz za 3 mesiace. Kultúrnych a športových podujatí v obci sa tohto času zúčastňuje podľa
možností a to hlavne preto, že sú vopred plánované a prejednané v obecnom zastupiteľstve, a v
minulosti sa o konaní akcie dozvedela niekedy len z obecného rozhlasu a niekedy ani nevedela o
konaných akciách.
Pri prejednávaní záverečného účtu obcí jej boli zodpovedané všetky otázky a vysvetlené nejasnosti a
preto sa rozhodla za hlasovanie a schválenie záverečného účtu obce bez výhrad,
- p. Grega upozornil na nečinnosť dobrovoľného hasičského zboru v obci a navrhuje urobiť kroky
vedúce k obnoveniu jeho činnosti.
p. starosta ubezpečil poslancov OZ , že zabezpečí rokovanie s DHZ obce čo v najkratšom možnom
termíne.
7. 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 : Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega

Zápisnicu zapísala 11. septembra 2017 : Beáta Sýkorová
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…................................................

