
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. decembra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu – úprava rozpočtu 

- Rozpočet obce na roky 2022, 2023 a 2024 

- Návrh VZN č. 1/2021 – zvýšenie poplatku za odpad 

- Plán kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2021 

- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

- Voľba prísediaceho – návrh kandidáta 

5. Rôzne: 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

- Rekonštrukcia mostov na prístupovej ceste do obce. 

- Aktuálne informácie. 

- Iné. 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Záver. 
 

K bodu 1:  

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

ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 3 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len 

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

zúčastnil hlavný kontrolór obce ( ďalej len „HK“).  

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o splnení uznesenia č. 12/2021.  

 

K bodu 4: 

Starosta predložil zastupiteľstvu návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu na 

financovanie zateplenia obecného úradu a úpravu zníženého čerpania úveru so SZRB 

z dôvodu nižšej faktúry za rekonštrukciu sociálnych zariadení. Návrh zastupiteľstvo schválilo. 

Starosta predložil zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024 spoločne so 

stanoviskom HK. Uviedol, že pri príprave návrhu rozpočtu nebola ešte známa prognóza MF 

ohľadom výšky podielových daní na rok 2022. Po dohode s HK navrhuje ponechať rozpočet 

v navrhovanom stave a prípadné navýšenia príjmov upraviť v rozpočte až v roku 2022 po 

reálnom zhodnotení príjmov obce. Zastupiteľstvo návrhy rozpočtov schválilo v zmysle 

návrhu starostu obce a odporúčania HK. 

 

Starosta predniesol zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2021 týkajúci sa zvýšenia poplatkov za 

odpad. Informoval zastupiteľstvo o budúcoročnom zvýšení ceny za odvoz odpadu, ktorý bude 
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predstavovať zvýšenie ročných nákladov obce na odpadové hospodárstvo o cca 400,- €, čím 

sa ešte zvýši suma hradená z rozpočtu obce na vykrytie celkových nákladov za odpady, ktorá 

v roku 2021 bude predstavovať sumu takmer 6 000,- €, pričom príjmy obce z poplatku za 

odpad sú necelých 2 700,- €. Navrhované zvýšenie poplatkov v zmysle VZN sa prejaví 

zvýšením poplatku na jednu osobu o 3,65 € na rok. Zastupiteľstvo schválilo VZN 

v predloženom znení.  

Zároveň starosta informoval aj o výraznom zvýšení nákladov na elektrickú energiu v roku 

2022 oproti roku 2021. P. Slavkovský k veci uviedol, že obci by mohlo pomôcť, keby bolo 

možné inštalovať fotovoltaiku na obecnom úrade, keby bola možnosť prefinancovať takúto 

investíciu z dotačných zdrojov. Zároveň pripomenul, že v roku 2022 by bolo vhodné zvážiť 

úpravu miestnej komunikácie od domu č. 75 po dom č. 67. Uviedol, že v posledných rokoch 

bola na komunikácii zvýšená preprava ťažkých nákladov, ktorá súvisela s rekonštrukciou 

viacerých domov, čo sa prejavilo na zjazdnosti nespevnenej miestnej komunikácie a jej 

zhoršenom stave. 

 

Starosta predložil zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti HK na IV. štvrťrok 2021 a I. a II. 

polrok 2022. Uvedené plány zastupiteľstvo schválilo. 

 

Zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom starostu obce a zvolilo starostu obce za prísediaceho pre 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. 

 

K bodu 5: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o aktuálne prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii 

kultúrneho domu. Informoval ich, že Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) bola 

predložená žiadosť o preplatenie prostriedkov vynaložených v zmysle projektu na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení a chodby kultúrneho domu. Pokiaľ ide o zateplenie fasády 

kultúrneho domu, ktoré sa realizuje z vlastných zdrojov obce, práce budú pokračovať podľa 

poveternostných podmienok v roku 2022. 

 

Starosta tiež informoval zastupiteľstvo, že rekonštrukcia mostov na ceste vedúcej do obce sa 

skomplikovala z dôvodu havarijnej situácie na kamennom moste, ktorý bude potrebné miesto 

rekonštrukcie úplne zbúrať. Preto bola vyhotovená obchádzková trasa. 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o zriadení geoturistického náučného chodníka Rotenberg 

v obci Smolník. Informoval tiež o realizovanom očkovaní proti ochoreniu COVID 19 priamo 

v obci dňa 8.11.2021, ktoré vykonala Mobilná očkovacia služba Košického samosprávneho 

kraja. 

 

Starosta informoval o príprave novelizácie Komunitného plánu sociálnych služieb. Požiadal  

zároveň poslancov o účasť v komisii pre prípravu komunitného plánu. Navrhol p. Brutovskú 

a p. Šomšákovú.  

 

P. Brutovská požiadala o zverejnenie oznamu týkajúceho sa zvýšenia ročné členského 

príspevku Pohrebného podporného združenia na sumu 23,- €. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 7: 

Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


