Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute konaného
dňa 30.januára 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo v zasadacej sieni Obecného úradu
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice
d) určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh na doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
4. Žiadosti občianskych združení a nadácií o poskytnutie transferu - dotácie z rozpočtu obce
Smolnícka Huta v roku 2015
5. Stanovisko finančnej komisie k návrhu viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015
a roky 2016-2017
6. Návrh viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015 a roky 2016-2017
7. Informácia o Doplnku č.1/2015 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Smolnícka Huta
8. Žiadosť o dlhodobý prenájom majetku obce , pozemok – trvalý trávnatý porast , parcela registra C,
č. 59/1, v katastrálnom území Obce Smolnícka Huta
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku - trvalý trávnatý porast, parcela registra C, č. 59/18 a 59/6 záhrada
10. Rozšírenie kamerového systému na obecnom majetku – Obecný úrad č.1 a na budove s.č.107
11. Prerokovanie zapojenia sa do projektu „ Informačný systém Dátového centra obcí a miest SR
v zmysle zákona č.305/2013 Z. z. – elektronická komunikácia Obecného úradu s občanmi
12. Prerokovanie zapojenia sa do projektu „ Čerpanie dotácie z Ministerstva školstva vedy, výskumu
a športu SR na rozšírenie kapacity materskej školy formou rekonštrukcie priestorov
13. Prerokovanie ponuky na pripojenie sa k portálu „ Verejná správa SR „
14. Doplnený bod rokovania – Výzva Ministerstvo financií SR
15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Diskúcia
18. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril p. starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
p. starosta predložil program rokovania obecného zastupiteľstva a zároveň predložil
i doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod rokovania
„Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo
26825/2005-441 o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie programu.
Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 11
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva aj s doplnením o bodom rokovania
„Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 268225/2005441 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR“

Hlasovanie :
počet
Za:
5

Proti:
Zdržal sa:

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

0
0

b) Voľba návrhovej komisie
starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení – p. Ing. Eva Hanschildová,
p. Miriam Szekelyová
po prerokovaní poslanc i obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 12
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute

volí
návrhovú komisiu v zložení - p. Miriam Szekelyová, p. Ing. Eva Hanschildová
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
0
Zdržal sa:
c)Určenie overovateľov zápisnice
starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice v zložení ,
za overovateľov zápisnice – p. Ján Grega, p. Ľubomír Krompaský
po prerokovaní
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
určuje
overovateľov zápisnice - p. Ján Grega, p. Ľubomír Krompaský,

d)Určenie zapisovateľa zápisnice
starosta obce predložil návrh na určenie zapisovateľa zápisnice p. Beátu Sýkorovú
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 13
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
určuje
c)overovateľov zápisnice - p. Ján Grega, p. Ľubomír Krompaský
d)zapisovateľku zápisnice – p. Beátu Sýkorovú
Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0

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

0

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva z 2.januára 2015 – uznesenia č.1 až 10
starosta obce predložil kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva z 2.januára 2015 – uznesenia č.1 až 10
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 14
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute 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
2. januára 2015 , uznesenia číslo 1 až 10 ,
p. starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva odborné právne stanovisko p. JUDr.
Márie Sotolářovej k uzneseniu č.8/2015 zo dňa 02.01.2015.
Hlasovanie :
počet

Za:

4

Proti:
Zdržal sa:

0
1

Mená poslancov
Ing.Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová

Ján Grega

3. Návrh na doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Starosta obce predložil návrh na doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve

podľa návrhu predsedov jednotlivých komisií do
finančnej komisie – Brigitu Krompaská, Mgr. Máriu Imrichovú
kultúrno-športovej komisie – Jána Gregu a Michaelu Bukšárovú
komisia stravovacia a sociálne služby – Darinu Ermovú a Miriam Szekelyovú
stavebná komisia a komisia životného prostredia – Rolanda Erma a Ľubomíra
Krompaského
komisia pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného záujmu - Ing. Evu Hanschildovú
Beátu Sýkorovú
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 15
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
volí
členov komisií pri obecnom zastupiteľstve do
finančnej komisie – Brigitu Krompaská, Mgr. Máriu Imrichovú
kultúrno-športovej komisie – Jána Gregu a Michaelu Bukšárovú
komisia stravovacia a sociálne služby – Darinu Ermovú a Miriam Szekelyovú
stavebná komisia a komisia životného prostredia – Rolanda Erma a Ľubomíra
Krompaského
komisia pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného záujmu – Ing.Evu Hanschildovú
Beátu Sýkorovú
Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0

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

0

4. Žiadosti občianskych združení a nadácií o poskytnutie transferu - dotácie z rozpočtu obce
Smolnícka Huta v roku 2015
starosta obce predložil žiadosti občianských združení –nadácií o poskytnutie transferu – dotácie
z rozpočtu obce v roku 2015, v návrhu viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015 boli
navrhnuté transfery pre
Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta vo výške 100,-€
Karpatskonemecký spolok na Slovensku REGION DOLNÝ SPIŠ –UNTERZIPS –Miestna skupina
Smolnícka Huta vo výške 232,-€
Základná organizácia – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Smolník v návrhu rozpočte na rok 2015
nie je rozpočtovaný transfer- dotácia, návrh bol predložený poskytnúť ZO SZZP dotáciu vo výške 100,€
upraviť návrh rozpočtu na 01116 Obce – výdavky znížiť o 100,-€

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 16
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje

dotáciu z rozpočtu Obce Smolnícka Huta v roku 2015 v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
Obce Smolnícka Huta č.2/2007
Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta vo výške 100,-€
Karpatskonemecký spolok na Slovensku REGION DOLNÝ SPIŠ –UNTERZIPS –Miestna skupina
Smolnícka Huta vo výške 232,-€
Základná organizácia – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Smolník vo výške 100,- €

Hlasovanie :
počet

Za

Proti:
Zdržal sa:

5

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

0
0

5. Stanovisko finančnej komisií k návrhu viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015
a roky 2016-2017
Predsedníčka finančnej komisie p.Beáta Sýkorová predložila stanovisko finačnej komisie k návrhu
viacročného rozpočtu obce Smolnícka Huta na rok 2015 a roky 2016-2017 , v zmysle uznesenia číslo
6 obecného zastupitelstva zo dňa 2.1.2015 a finančná komisia navrhuje viacročný rozpočet Obce
Smolnícka Huta na rok 2015 schváliť a na roky 2016 a 2017 brať na vedomie

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 17
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok
2015 a roky 2016-2017
Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0

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

0

6. Návrh viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015 a roky 2016-2017
starosta obce predložil návrh viacročného rozpočtu Obce Smolnícka Huta na rok 2015 a roky 20162017,
rozpočet na rok 2015 je navrhnutý vyrovnaný rozpočet
celkové príjmy
- 151.581,- €
celkové výdavky - 151.581,-€
návrh rozpočtu na roky 2016-2017 je navrhnutý v rovnakej výške a vyrovnaný rozpočet

celkové príjmy
celkové výdavky

- 131.565,-€
- 131.565,-€

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 18
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
a) rozpočet na rok 2015
celkové príjmy - 151.581,- €
celkové výdavky - 151.581,- €
Hlasovanie :
počet

Za:

4

Proti:
Zdržal sa:

0
1

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

Obecné zastupitelstvo v Smolníckej Hute
b) berie na vedomie
rozpočet na rok 2016-2017 navrhnutý v rovnakej výške a vyrovnaný rozpočet

celkové príjmy - 131.565,-€
celkové výdavky - 131.565,-€
Hlasovanie :
počet

Za

4

Proti:
Zdržal sa:

0
1

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

7. Informácia o Doplnku č.1/2015 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Smolnícka Huta
starosta obce informoval poslancov obecného zastupitelstva, že vydal Doplnok č.1/2015
k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Smolnícka Huta s účinnosťou od 05.01.2015 – zrušené
nestránkové dni na Obecnom úrade v Smolníckej Hute

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 19
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
berie na vedomie
informáciu o Doplnku č.1/2015 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Smolnícka
Huta s účinnosťou od 05.01.2015 – zrušené nestránkové dni na Obecnom úrade
v Smolníckej Hute

Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

8. Žiadosť o dlhodobý prenájom majetku obce , pozemok – trvalý trávnatý porast , parcela registra
C, č.59/1, v katastri území Obce Smolnícka Huta
starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva doručenú žiadosť na Obecný úrad od
DIVERSIS, s.r. o, Irkutská 5, Košice , SVK o dlhodobý prenájom majetku obce , pozemok -trvalý
trávnatý porast, parcela registra C, č.59/1 o výmere 9 567m2, v katastri území Obce Smolnícka
Huta

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 20
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
neschvaľuje
dlhodobý prenájom majetku obce , pozemok – trvalý trávnatý porast , parcela registra C, č.59/1, o
výmere 9 567m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1 , v katastri území Obce Smolnícka Huta,
spoločnosti – DIVERSIS, s.r.o., Irkutská 5, Košice , SVK

Hlasovanie :
Za:

počet
5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

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

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku - trvalý trávnatý porast, parcela registra C č. 59/18 a 59/6 záhrada
starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva doručenú žiadosť na Obecný úrad od
DIVERSIS, s.r. o, Irkutská 5, Košice , SVK o predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok,

vedený na liste vlastníctva č.1, trvalý trávnatý porast , parcela registra C č.59/18 o výmere
405 m2, kultúra pozemku trvalý trávnatý porast a parcela registra C č.59/6 o výmere 550
m2, kultúra pozemku záhrada , v podiele 1/1 v katastri území obce Smolnícka Huta
(spoločnosti – DIVERSIS, s.r.o., Irkutská 5, Košice SVK) prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí , v znení neskorších predpisov
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 21

Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
berie na vedomie
predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok, vedený na liste vlastníctva č.1, trvalý trávnatý porast ,
parcela registra C, č.59/18 o výmere 405 m2, kultúra pozemku trvalý trávnatý porast a parcela
registra C, č.59/6 o výmere 550 m2, kultúra pozemku záhrada v podiele 1/1 v katastri území obce
Smolnícka Huta , spoločnosti – DIVERSIS, s.r.o., Irkutská 5, SVK. Žiadosť bude posúdená stavebnou
komisiou a následne bude prejednaná na najbližšom zasadnutí OZ.

Hlasovanie :
počet
Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

10. Rozšírenie kamerového systému na obecnom majetku – Obecný úrad č.1 a na budove s.č.107

starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na rozšírenie
kamerového systému na obecnom majetku – Obecný úrad č. 1 a budove s.č.107 , súčasne
predložil i cenovú ponuku
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 22
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
rozšírenie kamerového systému na obecnom majetku – Obecný úrad č. 1

Hlasovanie :
počet
Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

11. Prerokovanie zapojenia sa do projektu „ Informačný systém Dátového centra obcí a miest SR
v zmysle zákona č.305/2013 Z. z. – elektronická komunikácia Obecného úradu s občanmi

starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o zapojení sa do
projektu „ Informačný systém Dátového centra obcí a miest SR „ v zmysle zákona
č.305/2013 Z. z. elektronická komunikácia Obecného úradu s občanmi , výška spoluúčasti
financovania projektu obce ( 1,€ /obyvateľ – ročný poplatok).

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 23
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
zapojenia sa do projektu „ Informačný systém Dátového centra obcí a miest SR „ v zmysle
zákona č.305/2013 Z. z. – elektronická komunikácia Obecného úradu s občanmi ,
výška spoluúčasti financovania projektu obce ( 1,€ /obyvateľ – ročný poplatok)

Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

12. Prerokovanie zapojenia sa do projektu „ Čerpanie dotácie z Ministerstva školstva vedy,
výskumu a športu SR na rozšírenie kapacity materskej školy formou rekonštrukcie priestorov
starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o Výzve predloženia
žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie
kapacity materskej školy formou prístavby,výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby
materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri materských školách v roku
2015 , s výškou spoluúčasti financovania obce najmenej 5% z poskytnutej dotácie

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 24
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na
rozšírenie kapacity materskej školy formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre
potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri materských školách
v roku 2015 , s výškou spoluúčasti financovania obce najmenej 5% z poskytnutej dotácie

Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

13. Prerokovanie ponuky na pripojenie sa k portálu „ Verejná správa SR „
starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva informáciu o ponuke pripojenie sa
k portálu „ Verejná správa SR „ financovaním z rozpočtu obce – predpokladaná výška 84,-€ ,

ročný poplatok
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 25
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
pripojenie sa k portálu „ Verejná správa SR „ s financovaním z rozpočtu obce – predpokladaná

výška 84,- ročný poplatok
Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0

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

0

14. Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo
26825/2005-441 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Výzvu o možnosti predloženia
žiadosti o dotáciu podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441
o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR so spolufinancovaním účelu na poskytnutú
dotáciu najmenej 10 % z nákladov rozpočtu Obce Smolnícka Huta za účelom rekonštrukcie
zasadacej sieni Obecného úradu a kancelárie Obecného úradu
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 26
Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005441 o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR so spolufinancovaním účelu na
poskytnutú dotáciu najmenej 10 % z nákladov rozpočtu Obce Smolnícka Huta za účelom
rekonštrukcie zasadacej sieni Obecného úradu a kancelárie Obecného úradu.
Hlasovanie :
počet

Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

15. Interpelácie poslancov
--16.Rôzne
Starosta obce p. Marián Pohly oboznámil poslancov, že je potrebné prepracovať a upraviť
listiny obchodnej spoločnosti Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. (stanovy a pod.).
Taktiež oboznámil, že je potrebné prepracovať resp. upraviť v súlade s platnou legislatívou
vnútorné predpisy a normy obce.
17.Diskúsia
--18. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce sa poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Materiály k jednotlivým bodom rokovania tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice.

Marián Pohly
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Ján Grega
Ľubomír Krompaský

Zápisnicu zapísala : Beáta Sýkorová
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…................................................

