Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute konaného
dňa 29.mája 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.Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta
4.Obnova verejného osvetlenia v obci Smolnícka Huta
5.Odkúpenie pozemkov do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves , š. p. v likvidácií
6.Žiadosť DOXXbet spol. s. r .o. so sídlom Kálov 356 , 010 01 Žilina o súhlasné stanovisko na
umiestnenie stávkového terminálu na predajni Potraviny Paciga Smolnícka Huta 231
7.Rôzne
8.Diskusia
9.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 predložil program rokovania obecného zastupiteľstva, starosta obce požiadal poslancov
obecného zastupiteľstva o schválenie programu
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 63
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
počet
Za:
5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

b) Voľba návrhovej komisie
starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení – p. Ľubomír Krompaský, p. Ing.
Eva Hanschildová,
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 64
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
volí
návrhovú komisiu v zložení - p .Ľubomír Krompaský , p. Ing. Eva Hanschildová
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
starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice v zložení, za overovateľov zápisnice –
p. Ján Grega, p. Miriam Szekelyová
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 65
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
overovateľov zápisnice - p. Ján Grega, p. Miriam Szekelyová
Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

d) Určenie zapisovateľa zápisnice
starosta obce predložil návrh na určenie zapisovateľa zápisnice p. Beátu Sýkorovú
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 66
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
určuje
zapisovateľku zápisnice – p. Beáta Sýkorová

Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
z 27.februára 2015 – uznesenia číslo 45 až 62
starosta obce predložil
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smolnícka Huta z 24. apríla 2015 – uznesenia číslo 45 až 62
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 67
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 24. apríla 2015 ,
uznesenia číslo 45 až 62
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa § 18a vyhlásiť výberové konanie na
funkciu hlavného kontrolóra obce , p. starosta predložil návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce
Smolnícka Huta
1. vyhlásiť
na deň 19.júna 2015 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. určiť
pracovný úväzok v rozsahu 4 hod. týždenne
s nástupom do práce 22. júna 2015
3. schváliť
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) určiť 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,-€ x 1,15 = 986,70 x 0,106 = 104,59,-€ = 105,-€ = 4 hod. bez navýšenia.
Plat hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta sa určuje vo výške 105,- € s účinnosťou od
22.júna 2015.
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, 055 65 Smolnícka Huta , najneskôr do 15.júna 2015, v prípade osobného doručenia do
12:00 hod.
a) menovať 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) Ján Grega

5) Miriam Szekelyová
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 68
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
1. vyhlasuje
na deň 19.júna 2015 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 rozsahu 4 hod. týždenne
s nástupom do práce 22. júna 2015
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,-€ x 1,15 = 986,70 x 0,106 = 104,59,-€ = 105,-€.
Plat hlavného kontrolóra Obce Smolnícka Huta sa určuje vo výške 105,- € s účinnosťou od
22.júna 2015.
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 15.júna 2015, v prípade osobného doručenia do
12:00 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) Ján Grega
5) Miriam Szekelyová
Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

4. Obnova verejného osvetlenia v obci Smolnícka Huta.
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou firmy EcoLed Solutions a.s. na
obnovu verejného osvetlenia a s výsledkami analýzy pre obec Smolnícka Huta vypracované dňa
28.04.2015, jedná sa o verejné osvetlenie , LED svietidlá najnovšej generácie - výmena svietidiel
a údržbu verejného osvetlenia formou lízingu a prevodom majetku verejného osvetlenia do správy
firmy EcoLed Solutions a.s. Bratislava , Zámocká 20
Taktiež informoval poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou firmy Envirotrend spol. s.r.o. Košice,
Pražská č.4 P.O.BOX 121, 040 11 Košice, na vypracovanie projektu rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta
1) ponuka č.1 - zabezpečenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu na stavbu
„ Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta „
a zabezpečenie Auditu a svetlo technického výpočtu
2) ponuka č.2 - zabezpečenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu na stavbu
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta
zabezpečenie auditu, svetlo technický výpočet , poradenská – sprostredkovateľská činnosť,
súčinnosť pri spracovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby podľa požiadaviek
jednotlivých ministerstiev a fondov
pre výzvu z Ministerstva hospodárstva SR - operačný program konkurencia schopnosť a hospodársky
rast s finančnou podporou z Európskej únie
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 69
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
berie na vedomie

ponuku firmy EcoLed Solutions a.s. na obnovu verejného osvetlenia s výsledkami analýzy pre obec
Smolnícka Huta vypracované dňa 28.04.2015 jedná sa o verejné osvetlenie , LED svietidlá najnovšej
generácie – - výmena svietidiel , formou lízingu na obdobie 13 rokov a prevod majetku verejného
osvetlenia do správy firmy EcoLed Solutions a.s. Bratislava, Zámocká 20, 811 01 Bratislava a navrhuje
uskutočniť stretnutie so zástupcami firmy EcoLed Solutions a.s., ktorí poskytnú bližšie informácie k
projektu.
a neschvaľuje
ponuku firmy Envirotrend spol. s.r.o. Košice, Pražská č.4 P.O.BOX 121, 040 11 Košice, na vypracovanie
projektu rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta
1) ponuka č.1 - zabezpečenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu na stavbu
„ Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta „
a zabezpečenie Auditu a svetlo technického výpočtu
2) ponuka č.2 - zabezpečenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu na stavbu
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia obce Smolnícka Huta
zabezpečenie auditu, svetlo technický výpočet , poradenská – sprostredkovateľská činnosť,
súčinnosť pri spracovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby podľa požiadaviek
jednotlivých ministerstiev a fondov
pre výzvu z Ministerstva hospodárstva SR - operačný program konkurencia schopnosť a hospodársky
rast s finančnou podporou z Európskej únie
Hlasovanie :
počet
Mená poslancov
Ing. Eva Hanschildová
Ján Grega
Za:
5
Ľubomír Krompaský
Miriam Szekelyová
Beáta Sýkorová
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Odkúpenie pozemkov do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves , š.p. v likvidácií
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na odkúpenie pozemkov do
majetku obce od Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií , jedná sa o pozemky, ktoré by sa dali zlúčiť
do ucelených celkov pozemkov obce a pozemky na usporiadanie verejného priestranstva a miestnych
komunikácií, predložil materiál na rokovanie mapové podklady na jednotlivé parcely a list vlastníctva
č. 15 Bane Spišská Nová Ves , š.p. v likvidácií, Fándlyho 13, Spišská Nová Ves, nadobudnutie pozemkov
do vlastníctva obce riešiť dražbou.
parcelné číslo registra C
55/4
73
99/4
95
107
108
105
120
475/1
978/1
1258
1173
1304

výmera m2
1144
199
1015
1383
265
320
1042
467
14935
1646
762
13694
5949

druh pozemku
Trvale trávnatý porast
Záhrady
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Záhrady
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávnatý porast
Ostatné plochy
Lesné pozemky

parcelné číslo registra E
732/3
978/1
979/1
980/1
981/1
663

výmera m2
5075
1953
1907
2750
5567
3395

druh pozemku
Trvalé trávnatý porast
Trvale trávnatý porast
Trvale trávnatý porast
Trvale trávnatý porast
Trvale trávnatý porast
Trvale trávnatý porast

po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 70
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
schvaľuje
odkúpenie pozemkov do majetku obce od Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií , Fándlyho 13,
Spišská Nová Ves , zapísané na liste vlastníctva č.15 a mapových podkladov, jedná sa o pozemky, ktoré
sa zlúčia do ucelených celkov pozemkov obce a pozemky na usporiadanie verejného priestranstva a
miestnych komunikácií v obci
parcelné číslo registra C
55/4
73
99/4
95
107
108
105
120
475/1
978/1
1258
1173
1304

výmera m2
1144
199
1015
1383
265
320
1042
467
14935
1646
762
13694
5949

druh pozemku
Trvale trávnatý porast
Záhrady
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Záhrady
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávnatý porast
Ostatné plochy
Lesné pozemky

parcelné číslo registra E
výmera m2
druh pozemku
732/3
5075
Trvalé trávnatý porast
978/1
1953
Trvale trávnatý porast
979/1
1907
Trvale trávnatý porast
980/1
2750
Trvale trávnatý porast
981/1
5567
Trvale trávnatý porast
663
3395
Trvale trávnatý porast
nadobudnutie pozemkov do vlastníctva obce riešiť odkúpením prípadne dražbou.

Hlasovanie :
počet

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

6. Žiadosť DOXXbet spol. s.r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina o súhlasné stanovisko na
umiestnenie stávkového terminálu na predajni Potraviny Paciga Smolnícka Huta 231
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou firmy DOXXbet spol. s.r.o. so
sídlom Kálov , 010 01 Žilina o súhlasné stanovisko obce na umiestnenie stávkového terminálu na
predajni Potraviny Paciga Smolnícka Huta. K žiadosti nie sú doložené všetky náležitosti k vydaniu
súhlasného stanoviska , opäť bola zaslaná výzva na doplnenie údajov
po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie číslo 71
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolnícka Huta
berie na vedomie
informáciu o žiadosti DOXXbet spol. s.r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina o súhlasné stanovisko
obce na umiestnenie stávkového terminálu na predajni Potraviny Paciga Smolnícka Huta 231
Hlasovanie :

počet
Za

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

7. Rôzne
Pán starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
- na obecný úrad bola doručená žiadosť o pridelenie priestorov (vedľa MŠ), v ktorých by sa zriadil
denný stacionár. Obecné zastupiteľstvo túto informáciu vzalo na vedomie a po určení a dohodnutí
konkrétnych podmienok bude žiadosť prerokovaná
- od firmy Bane v likvidácii š.p. p. Erik Theis odkúpil pozemky, na časti ktorých je už existujúca
prístupová cesta k niektorým rodinným domom. Obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obce
vstúpiť do jednania s p. Theisom, aby v budúcnosti nedošlo k obmedzeniu resp. znemožneniu
prístupu k týmto rodinným domom
- PVS a. s. Poprad požiadala Obec Smolnícka Huta o preskúmanie stavu majetku obce, nakoľko nemajú
v evidencii časť vodovodu, ktorým sú zásobované rodinné domy s. č. 143 – 148
- po vykonaní revízie elektromerov bolo zistené, že tri elektromery sú nepotrebné, je potrebná
demontáž, aby sa zbytočne neplatili poplatky za ich užívanie
- p. Ľubomír Krompaský navrhol zriadiť pri obecnom zastupiteľstve leso - hospodársku komisiu, ktorá
by dohliadala nad hospodárením v Obecných lesoch Smolnícka Huta s.r.o.
8. Diskusia
V tomto bode programu členovia stavebnej komisie podali informáciu o tom, že boli sa pozrieť v
priestoroch bývalej drevovýroby, ktorej priestory a zariadenie je v nevyhovujúcom stave . Objekt
chátra a je potrebné sa zamýšľať nad jeho obnovou a využitím.
Členovia športovej komisie predložili návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v obci na
pripomienkovanie. Prerokovaný bude na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Materiály k jednotlivým bodom rokovania tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice.

Marián Pohly
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Ján Grega
Miriam Szekelyová

Zápisnicu zapísala 29.mája 2015: Beáta Sýkorová

...................................................
…................................................

