
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. apríla 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Miestna akčná skupina. 

5. Rôzne: 

- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

- Gelnica a okolie – Mesto kultúry 2022 

- Aktuálne informácie. 

- Iné. 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie zverejnené – 

www.obec.sk, časť „dokumenty“ – „ostatné dokumenty“. 

8. Záver. 

 

K bodu 1:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König, 

ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len 

„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa 

zúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“). Starosta uviedol, že zastupiteľstvo 

plánoval zvolať na deň 31.3.2021, ale z dôvodu epidemickej situácie v ZŠ v Smolníku bolo 

potrebné počkať na výsledky PCR testov zamestnancov z Úhornej, aby bolo zrejmé, či 

uskutočnenie zastupiteľstva je bezpečné. 

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že uznesenia č. 10/2020/4, 5 a 8 boli splnené.  

 

K bodu 4: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o tom, že posudzovanie projektov, ktoré prekladali 

jednotlivé MAS na Slovensku, respektíve ich jednotlivý členovia,  je predmetom veľkej 

kritiky zo strany členov MAS, pretože ide o administratívne náročný a časovo zdĺhavý proces. 

Preto ZMOS a Národná sieť MAS požiadali Komisára Európskej únie pre poľnohospodárstvo 

o pomoc pri riešení týchto problémov. Starosta ďalej informoval, že projekt rekonštrukcie 

sociálnych zariadení v kultúrnom dome, ktorý sa má realizovať práve cez MAS Hnilec, bol po 

opakovaných doplneniach konečne schválený. Obec dostala z PPA rozhodnutie o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v sume 32 035,66 €. Tento príspevok však nepokrýva 

celkovú sumu na realizáciu projektu, ktorá je v sume 40 096,80 €. Rozdiel budem musieť 

uhradiť obec z vlastných prostriedkov. 

 

http://www.obec.sk/
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K bodu 5: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o priebehu sčítania obyvateľov. Uviedol, že v obci sa 

sčítali sami, alebo prostredníctvom obce, všetci obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt v obci. 

Z údajov štatistického úradu, respektíve centrálnej evidencie obyvateľov je však stav sčítania 

len 73,45 %, pričom tento stav je spôsobený tým, že centrálna evidencia eviduje aj soby, ktoré 

sú už pravdepodobne mŕtve. Túto situáciu sa obec pokúsi vyriešiť prostredníctvom 

Ministerstva vnútra a centrálnej evidencie obyvateľov. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o doterajšom priebehu rekonštrukcie fasády 

kultúrneho domu. Uviedol, že práce budú pokračovať hneď, ako to poveternostné podmienky 

dovolia. 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že Mesto Gelnica sa zapojilo do projektu Mesto kultúry 

2022 s tým, že projekt mesta počíta aj so zapojením ostatných obcí okresu. V prípade úspechu 

projektu by sa tak mohli realizovať niektoré činnosti aj inde, ako len v meste Gelnica. 

Starosta informoval, že ďalšie testovanie COVID-19 a uskutoční v sobotu 9.4.2021 

v Smolníku. Uviedol, že zatiaľ nemá informáciu o tom, že by v obci bol niekto pozitívny na 

COVID-19. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 7: 

Komisia na ochranu verejného záujmu prerokovala majetkové priznanie starostu obce 

a prijala k veci uznesenie. 

 

K bodu 8: 
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


