
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Rozpočet obce na roky 2023, 2024 a 2025. 

- Odmena poslankyni zastupiteľstva. 

- Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP Smolník. 

- Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra . 

5. Rôzne: 

- Odvoz odpadu – zmluva. 

- Autobusové spojenie do obce. 

- 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 

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

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Navrhol program doplniť o body: 

- Úprava rozpočtu obce na rok 2022 a schválenie čerpania rezervného fondu 

- Stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025 

- Správa HK o kontrolnej činnosti za i. polrok 2022 

Program zastupiteľstvo schválilo s úpravami. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o splnení uznesenia č. 16/2022/2 a 3.  

 

K bodu 4: 

Starosta predložil zastupiteľstvu upresnenie čerpania prostriedkov rezervného fondu na 

financovanie zateplenia obecného úradu a požiadal o úpravu rozpočtu obce na rok 2022 s tým 

súvisiacu. Návrh zastupiteľstvo schválilo. 

 

Starosta predložil zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025 spoločne so 

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

ohľadom výšky podielových daní na rok 2023. Po dohode s HK navrhuje ponechať rozpočet 

v navrhovanom stave a prípadné navýšenia príjmov upraviť v rozpočte až v roku 2023 po 

reálnom zhodnotení príjmov obce. Zastupiteľstvo návrhy rozpočtov schválilo v zmysle 

návrhu starostu obce a odporúčania HK. 
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Starosta predložil zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023. Uvedený plán 

zastupiteľstvo schválilo. 

 

Starosta predložil návrh na odmenu pre poslankyňu Gabrielu Baranovú za pomoc pri 

komplexnom upratovaní kultúrneho domu v sume 200,- €. Návrh zastupiteľstvo schválilo. 

 

Starosta predložil žiadosť ZO SZZP v Smolníku o dotáciu v sume 100,- €. Zastupiteľstvo 

schválilo dotáciu v sume 50,- €. 

 

K bodu 5: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o odvoze odpadu, predovšetkým o posunutí termínu 

o 1 rok na povinnosť úpravy komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku, čo bude 

znamenať výrazné zvýšenie nákladov na odpad.  

 

Starosta tiež informoval zastupiteľstvo o autobusových spojoch do obce, kde zatiaľ 

nedochádza k ich obmedzeniu. 

 

P. Slavkovský upozornil sa konanie p. Zsillovej, ktorá sneh odhrnutý z obecnej cesty pri jej 

dome nahádzala späť na cestu, kde vytvorila prekážku pre prejazd vozidiel, nakoľko išlo 

o značné množstvo snehu. 

K veci uviedol starosta obce, že p. Zsillová sa v nedeľu 11.12. sťažovala, že niekto sneh pri 

prataní cesty nahrnul na jej plot. Starosta uviedol, že vec preverí. Vzhľadom na kalamitnú 

situáciu starosta v pondelok 12.12. frézoval všetky obecné komunikácie a popri tom zistil, že 

sneh na predmetnej obecnej ceste bol odhrnutý rovnako aj ku ostatným domom, nie len ku 

domu p. Zsillovej. Starosta uviedol, že by bol požiadal aktivačných pracovníkov, aby po 

odstránení kalamitnej situácie prehádzali sneh od plota p. Zsillovej cez cestu do potoka. P. 

Zsillová však medzi tým zahádzala obecnú cestu, a preto ju starosta obce za pomoci frézy 

vyčistil v poobedňajších hodinách. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 7: 

Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 

 


