PLNENIE VOLEBNÉHO
PROGRAMU
v rokoch 2006 – 2010
Volebné obdobie v rokoch 2006 – 2010 v podmienkach samosprávy charakterizoval Národný strategický
referenčný rámec. Slovenská republika po vstupe do
Európskej únie v roku 2005 pripravila v plánovacom
období 2007 – 2013 čerpanie finančných prostriedkov z európskych fondov, ktoré slúžia na rozvoj miest,
obcí a regiónov. Prácu na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a na obecnom úrade sme prispôsobili
tejto skutočnosti, pripravili sme viacero zaujímavých
projektov. Dovolím si tvrdiť, že sme boli až nadmieru
úspešní, čo sa odzrkadlilo na vzhľade obce a na vyššej
kvalite života jej obyvateľov. Z 12-tich podaných projektov sme v 11-tich boli úspešní.
Kvalita života obce súvisí s kultúrno-spoločenskými,
športovými podujatiami, rozvojom sociálnej politiky
a bezpečnosťou občanov.
Prínosom kultúrneho života bolo zriadenie Obecného kultúrneho centra (OKC) v apríli 2010, ktorého
hlavnou činnosťou je zabezpečovať kultúrno-spoločenskú, osvetovú činnosť pre občanov a návštevníkov obce, a to nielen v priestoroch kultúrneho
domu, ale aj v novozrekonštruovanom kaštieli. Kultúrny život v obci si nevieme predstaviť bez spolupráce so školami, spolkami, zväzmi a organizáciami,
ako sú Živena, Matica slovenská, Klub dôchodcov
a tohtoročný jubilant, 40-ročná folklórna skupina
Smižančanka. Vďaka ním sme mali možnosť uzrieť
množstvo galaprogramov, vystúpení, divadelných
predstavení a koncertov. Pripomeniem iba niektoré – slávnosť pri príležitosti 5. výročia vzniku ZUŠ,
Novoročný koncert, Reprezentačný ples obce, galaprogram spojený so slávnostným ukončením rekonštrukcie ZŠ na Komenského ul., jarmok ľudových
remesiel a Smižianske folklórne slávnosti, Musica
nobilis, divadelné predstavenie o živote J. M. Vianey
v podaní ZŠ Povýšenia sv. Kríža spojené so životným
jubileom Dr. Antona Kreta či Živý betlehem.
Nezaostali sme ani vo vydávaní publikácií, a to
k 75. výročiu založenia TJ Slovan Smižany a dvoch
básnických zbierok Dr. Antona Kreta - Bojím sa nebáť a Modlitby školáka.
Zviditeľnením pre obec je aj existencia Spoločného

školského úradu (SŠÚ), čím sa Smižany stali združujúcou obcou dvadsiatich obcí v oblasti školstva.
Vďaka jeho iniciatíve sa organizujú podujatia, ako je
Beh ulicami obce, ktorý sa čoraz viacej dostáva do
povedomia Smižančanov, ba aj atlétov zo Slovenska
i zahraničia. V októbri 2009 sa nám dostalo pocty
organizovať vyhodnotenie celoslovenského športového podujatia Škola roka.
Nemalá pozornosť sa venovala sociálnej oblasti, či
to už bola výstavba bytov nižšieho štandardu, podpora opatrovateľskej služby alebo realizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre týchto občanov.
V roku 2007 bola zriadená obecná polícia, ktorá má
v súčasnej dobe 6 príslušníkov. Úspešne sme zvládli
zavedenie novej meny euro, ktorému predchádzalo
duálne zobrazovanie.
Život však ako vždy neprináša iba pozitíva, ale občas
vie aj poriadne potrápiť. Nesmiernu silu prírody sme
zažili pri májovej povodni na Smižianskom kanáli
v roku 2008. No júnová povodeň na Brusníku a Bystričke tohto roku prekonala všetko, čo zažili najstarší
obyvatelia, keď sa pod vodou ocitlo 652 rodinných
domov. Vďaka občanom, zamestnancom obce, podnikateľom a ďalším dobrovoľníkom sa nám podarilo
dať postupne obec do poriadku, i keď kde tu ostali
viditeľné stopy, hlavne v podobe zničených mostov.
Napriek celosvetovej hospodárskej a finančnej kríze
obec za štyri roky urobila hodný kus cesty v napredovaní aj vďaka zamestnancom obecného úradu.
Podľa § 7 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí sú orgány a organizácie obce povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Investičná výstavba bola najväčšia v novodobej
histórii Smižian. Na kapitálové výdavky (investície)
obec vynaložila 6 323 000 EUR (190 493 000 Sk).
Dobrú prácu najlepšie odzrkadľuje nárast majetku
obce. Kým v roku 1999 mala obec majetok v hodnote 6 397 000 EUR (192 726 000 Sk), k 30. 6. 2010
evidujeme majetok obce v hodnote 17 614 000 EUR
(530 653 000 Sk). Priemerný ročný prírastok predstavuje 1,019 mil. EUR (30,7 mil. Sk).

INVESTIČNÉ AKCIE
dokončené v rokoch 2007 - 2010
Tribúna pre 300 divákov
Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom

tis. EUR

tis. Sk

379,20

11 423,60

49,90

1 503,00

371,50

11 192,00

1 366,50

41 168,20

189,10

5 697,10

1 536,90

46 300,00

Nájomné byty nižšieho štandardu 16 b. j.

466,20

14 044,00

Nákup pozemkov

397,40

11 972,50

Chodníky - Tatranská, Iliašovská,
Staničná, Nálepkova, Rázusova, Zelená ul.

148,50

4 472,50

Komunikácie - Maša, Smreková,
Nálepkova, Rybníky, Košiarny briežok

288,20

8 683,60

Parkovacie miesta - Za kaštieľom,
Nálepkova, Námestie M. Pajdušáka

30,10

907,40

Výmena plastových okien MŠ Ružová
a Zelená

49,80

1 500,00

Kaštieľ
Kultúrny dom
Priestory pre obecnú políciu
ZŠ Komenského, školský klub detí,
telocvičňa

Sociálne zariadenie MŠ Zelená

24,90

753,00

Obecná knižnica – 8 počítačov

13,40

405,00

Obecný rozhlas

53,20

1 602,00

Verejné osvetlenie – Nábrežná ul.

16,70

503,00

Modernizácia kotolne

47,30

1 425,00

Detské ihrisko – Nálepkova ul.
Technická vybavenosť k bytovým domom
Autobusové zastávky
Projektová dokumentácia

18,-

542,00

19,90

598,90

25,20

760,50

192,70

5 807,00

Okrem financovania škôl a školských zariadení v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti obec podporuje všetky spoločenské organizácie, športové
oddiely a cirkevné ustanovizne. Ročne pre TJ Slovan Smižany
prispieva sumou 32 940 EUR. Rímskokatolíckemu farskému úradu
bolo poukázaných na Krížovú cestu, oltár vo Svätyni 4 000 EUR
a na opravu kostolného dvora taktiež 4 000 EUR, evanjelickej cirkvi
a. v. na opravu interiéru kostola 1 659 EUR a v zastupiteľstve je
odsúhlasených ďalších 4 000 EUR na opravu strechy.

INVESTIČNÉ AKCIE
Čiastočne zrealizované

Rozpracované

SKVALITNENIE VYBAVENOSTI CENTRÁLNEJ ZÓNY
OBCE SMIŽANY
Na túto akciu, ktorá je zameraná na revitalizáciu centra
obce, sme získali nenávratný finančný príspevok z európskych fondov vo výške 944 858,86 EUR. Celkový náklad
je 994 588 EUR (29 963 000 Sk). Máme podpísanú
zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Všetky doklady o výberovom konaní dodávateľa sú
posudzované taktiež na ministerstve a až po ich odsúhlasení môžeme začať s realizáciou, ináč by sme mohli prísť
o dotáciu (podrobnejšie SH č. 9/2009).
ZACHOVANIE KULTÚRNEJ PAMIATKY - KAŠTIEĽ
V rokoch 2007 – 2009 sme zrekonštruovali kaštieľ vo
vnútri aj zvonku vrátane historického oplotenia. Na uvedený zámer sme získali nenávratný finančný príspevok vo
výške 758 700 EUR, celkové náklady budú 765 088 EUR
(23 049 000 SK). Tieto práce nám budú refundované.
Tak ako v predchádzajúcom prípade, máme podpísanú
zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR a čakáme na odsúhlasenie výberového konania (podrobnejšie SH č. 11/2009).
DETSKÉ IHRISKO NA SÍDLISKU
Prvá etapa výstavby detského ihriska v hodnote
18 000 EUR bola ukončená. Na základe výberového konania výstavbu realizovala Firma T-parky, s. r. o., Bratislava.
KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI
V súčasnosti je ukončená prvá etapa zavedenia kamerového systému. Na jeho realizáciu sme získali dotáciu
9 300 EUR, pričom z vlastných prostriedkov vynaložíme
ďalších 1 860 EUR. Dodávateľ firma RUPKKI, s. r. o., Smižany v súčasnej dobe inštaluje dve otočné a tri statické
kamery na najinkriminovanejšie miesta v obci, ktoré boli
vytipované v súčinnosti obecnej a štátnej polície. Server
kamerového systému firma poskytne bezodplatne.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SMIŽANY – REKONŠTRUKCIE A PRÍSTAVBA
Od zaradenia školy do siete v roku 2004 sa počet žiakov
v priebehu rokov zvýšil z 281 na 546 žiakov. Súčasné
priestory kapacitne nepostačujú, využívajú sa náhradné priestory v kultúrnom dome a na obecnom úrade.
Z uvedeného dôvodu vyplynula potreba prístavby ZUŠ.
V rámci výzvy na Lokálnu stratégiu komplexného prístupu sme podali žiadosť na jeden investičný zámer a druhý
neinvestičný, týkajúci sa vzdelávania. Boli sme úspešní,
schválili nám nenávratný finančný príspevok vo výške
1 147 343 EUR na investície a 100 000 EUR na vzdelávanie. V tomto období prebieha predkladanie projektovej
dokumentácie.

OBYTNÁ ZÓNA PANSKÝ KRUH
Obec má vo vlastníctve pozemky pod cestami o výmere
32 895 m², ktoré v súlade so zákonom získala bezodplatne
od Slovenského pozemkového fondu (ďalej SPF). V I. etape je plánovaná výstavba 159 rodinných domov a šesť nájomných bytových domov. Žiadosť o odpredaj parcely sme
podali na SPF v auguste 2006. Po známych kauzách na
SPF, keď odvolali ministrov, vedenie SPF a správnu radu,
nebola žiadosť zaradená na rokovanie. Našou žiadosťou
sa bude zaoberať novovymenovaná správna rada.
DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Predpokladané náklady stavby sú 2 430 000 EUR. Dom
je situovaný pri križovatke ulíc Smrekovej a Okružnej
(oproti záhrade ZŠ Povýšenia sv. Kríža). Pozemky na výstavbu máme vo vlastníctve alebo v dlhodobom nájme od
Slovenského pozemkového fondu. Budeme sa uchádzať
o finančný príspevok z európskych fondov (podrobnejšie
SH č. 4/2010).
PRIEMYSELNÝ EKOPARK
Na vykupovaní parciel od fyzických osôb pracujeme nepretržite už päť rokov. Tohto roku sa nám vďaka intenzívnym jednaniam podarilo odkúpiť dve parcely, ktorými sme
dokázali konečne sceliť pozemok o výmere 115 336 m².
Máme podpísanú jednu ostrú kúpnu zmluvu a štyri zmluvy o budúcich zmluvách s investormi. Projektovú dokumentáciu máme vypracovanú pre územné a stavebné
konanie.
NÁKUPNÉ STREDISKO PRI POŠTE
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku pre súkromného investora AST – Ing. Sergej Špak. V súčasnej
dobe prebieha územné konanie na nákupné stredisko vrátane administratívnych priestorov, parkoviska, pešej zóny
a rozšírenie štátnej cesty. Všetky dotknuté orgány dali
k projektu kladné stanovisko až na Obvodný úrad dopravy
a pozemných komunikácií v Spišskej Novej Vsi. Ten požaduje novú cestu okolo pošty, ktorá by bola spoločná pre
obyvateľov sídliska a pre návštevníkov nákupného centra.
Terajšiu cestu na sídlisko pri kaštieli žiada zrušiť. Obec
s takýmto riešením zásadne nesúhlasí. Skomplikoval by sa
výjazd a vjazd na sídlisku pre tam bývajúcich obyvateľov,
pretože doprava by sa zahustila návštevníkmi nákupného
centra. Vznikali by kolízne situácie. Chodci by museli prechádzať cez dve frekventované cesty, musel by sa riešiť
výškový rozdiel okolo pošty a zásobovanie strediska by vytváralo neriešiteľné situácie pre vodičov. Investora z toho
dôvodu čaká rokovanie na Košickom samosprávnom kraji,
aby doriešil tento sporný bod. Napriek tomu má zmluvy
s obchodným reťazcom, kde sa zaviazal v auguste 2011
kolaudovať a uviesť do prevádzky nákupné stredisko.

