Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute konaného
dňa 20. októbra 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Zámer spracovania programu rozvoja Obce Smolnícka Huta na roky 2015-2021
4.Rôzne
5.Diskusia
6.Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril 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 požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Program navrhla doplniť p. Sýkorová a to o body z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva t.j. odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/6 a C KN
59/18 a odpredaj nehnuteľnosti pozemok vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/24
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 120
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva doplnený o body
4) Odpredaj nehnuteľnosti pozemok vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/6 a C KN 59/18
5) Odpredaj nehnuteľnosti pozemok vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/24
Hlasovanie :
Počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ľubomír Krompaský
Za:
4
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
1
Ján Grega
Zdržal sa:
0

b) Voľba návrhovej komisie
p. starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení – p. Ján Grega, p. Ľubomír
Krompaský

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 121
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
volí
návrhovú komisiu v zložení p. Ján Grega, p. Ľubomír Krompaský ,
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

c) Určenie overovateľov zápisnice
p. starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice v zložení, za overovateľov
zápisnice – p. Ing. Eva Hanschildová, p. Miriam Szekelyová
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 122
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
overovateľov zápisnice - p. Ing. Eva Hanschildová, p. Miriam Szekelyová
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
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 123
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
zapisovateľku zápisnice – p. Beátu Sýkorovú
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.septembra 2015 – uznesenia číslo 109 až 119
p. starosta obce predložil
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta z 16.septembra 2015 – uznesenia číslo
109 až 119
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 124
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.septembra
2015 , uznesenia číslo 109 až 119
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Zámer spracovania programu rozvoja Obce Smolnícka Huta na roky 2015-2021
p. starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva „ Zámer spracovania programu rozvoja obce
Smolnícka Huta na roky 2015 – 2021“ , ktorý obsahuje :
a) názov dokumentu
b formu spracovania
c) riadenie procesu spracovania
d) obdobie spracovania
c) financovanie spracovania programu rozvoja obce
d) harmonogram spracovania – 10/2015 – 11/2015
e) štruktúru dokumentu
a) názov dokumentu
Program rozvoja obce Smolnícka Huta na roky 2015-2021
b) forma spracovania
1) program rozvoja obce Smolnícka Huta na roky 2015-2021 spracovať v súlade s Metodikou na
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
2) dokument bude vypracovaný za pomoci externých odborníkov na základe zmluvného vzťahu
3) pri príprave dokumentu budú spolupracovať zamestnanci samosprávy a iných inštitúcií
pôsobiacich v obci
4) žiada sa aktívne zapojenie obyvateľov obce pri príprave a tvorbe programu rozvoja obce na roky
2015-2021
5) a vytvoriť pracovnú skupinu
c) riadenie procesu spracovania :
za riadenie procesu spracovania programu rozvoja obce 2015-2021 bude zodpovedať riadiaci tím
a pracovné skupiny, do procesu spracovania bude zapojená i verejnosť a miestne inštitúcie, formou
dotazníkov, osobných stretnutí a informačných letákov

d) obdobie spracovania
obdobie spracovania - od 20.10.2015 do 30.11.2015
e) financovanie spracovania programu rozvoja obce
spracovanie programu rozvoja obce bude financované z rozpočtu obce a zahŕňa náklady na externé
spracovanie, náklady na získanie informačných podkladov, dotazníky, analýzy , štatistiky, náklady na
stretnutia pracovných skupín a verejnosti, náklady na publicitu , tlač informačných materiálov,
letákov
f) harmonogram spracovania programu rozvoja obce
termín spracovania programu rozvoja obce sa určuje od 20.10.2015 do 30.11.2015,
v mesiaci 10/2015 – dotazníkový prieskum, vyhodnotenie dotazníkov, analýza počiatočného stavu ,
strategická časť,
v mesiaci 11/2015 – strategická časť, programová časť , realizačná časť, finančná časť, schválenie
a zverejnenie programu rozvoja obce
g) štruktúru dokumentu
štruktúra dokumentu bude obsahovať 4 časti :
1. analýza vstupných dokumentov a štatistických údajov
2. zhodnotenie vstupných údajov od obyvateľov obce, podnikateľských subjektov a iných subjektov
pôsobiacich v obci, dotazníková forma, rozhovory
3. poradenské a konzultačné služby súvisiace s prípravou dokumentu
4. spracovanie programu rozvoja obce v štruktúre – podľa platnej metodiky :
a) analytická časť – vnútorné prostredie, vonkajšie prostredie, zhodnotenie súčasného stavu územia
b) strategická časť
c) programovaná/plánovaná časť
d) realizačná časť
e) finančná časť – indikatívny finančný plán rozvoja obce, finančná časť
f) povinné prílohy
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 125
schvaľuje
Zámer spracovania programu rozvoja Obce Smolnícka Huta na roky 2015-2021
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0
4. Odpredaj nehnuteľnosti pozemok vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/6 a C KN 59/18
starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku Obce Smolnícka Huta zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálneho územia obce
Smolnícka Huta C KN parcela č. 59/6 o výmere 550 m2 vedená ako záhrada v celosti a C KN parcela
číslo 59/18 o výmere 405 m2 vedená ako trvalý trávnatý porast v celosti , v zmysle § 9a.ods. 8e zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, cena 1,50/m2, na základe žiadosti
Diversis , s. r. o. Irkutská 5, Košice , z dôvodu scelia nehnuteľnosti. Spôsob predaja bol schválený

uznesením obecného zastupiteľstva číslo 95 dňa 25.júna 2015 a zverejnený po celú dobu až do
schválenia prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 126
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Smolnícka Huta, podľa § 9 ods.2 písm. a) a § 9a.ods.
8, písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to
odpredaj pozemku zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálneho územia obce Smolnícka Huta C
KN parcela číslo 59/18 o výmere 405 m2 vedená ako trvalý trávnatý porast v celosti, cena 1,50/m2,
obchodnej spoločnosti Diversis , s. r. o. Irkutská 5, Košice , cena parcely číslo 59/18 o výmere 405 m2
je vo výške 607,50 €. Spôsob predaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 95 dňa
25.júna 2015. Kupujúci uhradí náklady na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku.
Hlasovanie :
počet
4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
1

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

5. Odpredaj nehnuteľnosti pozemok vo vlastníctve obce parcela č. C KN 59/24
starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku Obce Smolnícka Huta, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálneho územia obce
Smolnícka Huta podľa predloženého geometrického plánu číslo 34605045-34/2015, vyhotovený
1.6.2015 na oddelenie parcely číslo 59/24 o výmere 124 m2 z parcely číslo C KN 59/1 , trvalý trávnatý
porast, v zmysle § 9a.ods.8e zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, cena
1,50/m2, na základe žiadosti p. Emila Sačku, Drábova 8, Košice, z dôvodu scelia nehnuteľnosti.
Spôsob predaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 95 dňa 25.júna 2015. Zámer
zverejnený po celú dobu až do schválenia prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 127
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
neschvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Smolnícka Huta, podľa § 9 ods.2 písm. a) a § 9a.ods.
8, písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to
podľa predloženého geometrického plánu číslo 34605045-34/2015, vyhotovený 1.6.2015 na
oddelenie parcely číslo C KN 59/24 o výmere 124 m2 z parcely číslo C KN 59/1 , trvalý trávnatý
porast, p. Emilovi Sačkovi, Drábova 8, Košice,
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
4
Ľubomír Krompaský
Za:
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ján Grega

6. Rôzne

- pán starosta prečítal doručenú žiadosť p. Adriany Rusnákovej o odstránenie čiernej skládky
(elektroodpadu). Skládka bude odstránená,
- pán starosta ďalej informoval s doručenou žiadosťou PZ Smolník II. o pracovné stretnutie k
príprave zmluvy v zmysle zákona č. 274/2009 Zb. o poľovníctve. O výsledku rokovania bude
informovať,
- pán starosta oboznámil poslancov, že z dostupných zdrojov má informáciu o tom, že budú
vyhlásené výzvy týkajúce sa výstavby a rekonštrukcií MŠ ako aj výstavby kanalizácie a ČOV
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 128
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta

poveruje
starostu obce Smolnícka Huta k jednaniu o projekte „Rekonštrukciu MŠ“ a „Kanalizácia obce
Smolnícka Huta“.
Hlasovanie:
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

7. Diskusia
p. Ing. Hanschildová upozornila na spôsob vybavovania dodávok palivového dreva z
Obecných lesov pre dôchodcov v obci.
p. Grega navrhol starostovi obce, aby formou relácie v miestnom rozhlase boli upozornení
majitelia psov na ich voľný pohyb a zároveň je potrebné zistiť náklady na odchyt takto voľne
sa pohybujúcich psov.
p. Krompaský upozornil na opakujúce sa výtržnosti na verejnom priestranstve.
8. 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. Miriam Szekelyová
Zápisnicu zapísala 20.októbra 2015 : Beáta Sýkorová
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