
Uznesenia
 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Smižanoch,

ktoré sa konalo dňa 27. decembra 2010

UZNESENIE č. 1/1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch 

A. berie na vedomie :
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. správu mandátnej komisie o overení platnosti sľubu starostu a poslancov 

a nezlučiteľnosti funkcií

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Michal Kotrady zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva : 
Ing. Mária Ertlová, Miroslav Grečko, Jozef Koky, Róbert Mika, Ing. Ľudovít 
Novotný, Alžbeta Orinčáková, Jozef Svetkovský, Mgr. Miroslava Szitová, 
Jaroslav Šarišský, Marcel Špener, Mgr. Ľudmila Trošanová, Mgr. Ivan 
Vaško, Ing. Štefan Zekucia

3. starosta obce v zmysle § 13 b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním 
starostu obce – Mgr. Ľudmilu Trošanovú, ktorá sa týmto stáva zástupcom 
starostu. Mgr. Ľudmila Trošanová je zároveň členom obecnej rady.

4. informáciu o programe prác na roky 2010 – 2014

C. zriaďuje :
1. obecnú radu v počte 4 členov
2. komisie obecného zastupiteľstva :

- komisia pre podnikanie a hospodárstvo
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport
- komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
- komisia sociálna a bytová
- komisia finančná
- komisia stavebná
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obce

-  komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu 
obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých 
poslancov
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D. volí :
1. členov obecnej rady   

- Mgr. Miroslava Szitová 
- Mgr. Ľudmila Trošanová 
- p. Alžbeta Orinčáková 
- Ing. Štefan Zekucia 

2. predsedu:
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo – Ing. Štefan Zekucia
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport – Marcel Špener
- komisia životného prostredia a verejného poriadku – Miroslav Grečko
- komisia sociálna a bytová – Jozef Svetkovský
- komisia finančná – Mgr. Miroslava Szitová
- komisia stavebná – Mgr. Ivan Vaško
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obce – Mgr. Ľudmila Trošanová
- komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu 
obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých 
poslancov – Miroslav Grečko

3. členov komisií z     radov poslancov:  
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo – Mgr. Ivan Vaško
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport – Mgr. Miroslava 
Szitová
- komisia životného prostredia a verejného poriadku – Jozef Koky
- komisia sociálna a bytová – Alžbeta Orinčáková, Róbert Mika
- komisia finančná – Mgr. Ľudmila Trošanová
- komisia stavebná – Ing. Mária Ertlová, Ing. Štefan Zekucia, Ing. Ľudovít 
Novotný
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obce – Mgr. Ivan Vaško, Jozef Svetkovský
- komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu 
obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých 
poslancov – Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Štefan Zekucia, Jaroslav Šarišský, 
Ing. Ľudovít Novotný

E. schvaľuje :
- plat starostovi obce – 2,60 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 2009, t.j. 1936,- 
Eur od 1.12.2010 v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov
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F. ukladá :
- predsedom komisií OZ predložiť na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva návrh členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov 
obce
- obecnému úradu zabezpečiť podpisom hlavného kontrolóra obce všetky 
zápisnice obecnej rady, komisií, obecného zastupiteľstva a verejného 
obstarávania

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva v písmenách D 1., D 2., D 3. a F.

UZNESENIE č. 2/1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch schvaľuje :
Zasadnutia obecného zastupiteľstva budú 1x za dva mesiace, dátum určí starosta 
obce.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 3/1/2010

Zasadnutia obecnej rady budú každé dva týždne, dátum určí starosta obce.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 4/1/2010

OZ ukladá Obecnému úradu v Smižanoch zverejniť na internetovej stránke obce 
Smižany do 31.03.2011 zoskenované originály obchodných zmlúv aj s dodatkami, 
ktoré boli uzavreté od roku 2000 (zmluvy, ktoré prešli verejným obstarávaním)

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 5/1/2010

OZ ukladá obecnému úradu, aby zápisnice zo zasadnutí Obecnej rady a zo 
zasadnutí z komisií boli uverejnené na internetovej stránke obce Smižany do 5 
pracovných dní od zasadnutia a písomne doručené poslancom do 7 pracovných 
dní.
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V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 6/1/2010
OZ ukladá Obecnému úradu, aby každé pripravované verejné obstarávanie bolo 
zverejnené na internetovej stránke obce Smižany.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 7/1/2010
OZ ukladá obecnému úradu, aby zodpovednými osobami za verejné obstarávanie 
od 01.01.2011 boli poverení poslanci obecného zastupiteľstva a členovia obecnej 
rady. Školenie si urobia na vlastné náklady.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 8/1/2010
OZ ukladá obecnému úradu od 01.01.2011 robiť digitálny záznam (obrazový 
i zvukový) každého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zasadnutia vysielať 
v priamom prenose a archivovať na internetovej stránke obce Smižany.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 9/1/2010
OZ ruší uznesenie č. 367/25/2010, to znamená, že ruší vyplatenie 30 %-nej 
paušálnej odmeny za štvrtý štvrťrok 2010 starostovi obce. O odmenách starostovi 
obce bude rozhodovať raz za 3 mesiace obecné zastupiteľstvo.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 10/1/2010
OZ ukladá obecnému úradu v Smižanoch zverejniť vždy k 30 dňu nasledujúceho 
mesiaca po mesiaci odpracovanom v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. 
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o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov mzdu, plat 
alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 
alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzané z verejného rozpočtu, vedúcim 
zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, vedúcim 
zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci. Jedná sa 
o Obecný úrad v Smižanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú 
školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne 
centrum. So spätnou platnosťou šesť kalendárnych mesiacov.

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 11/1/2010
OZ ukladá prednostovi obecného úradu predložiť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva návrh na schválenie rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady

   prednosta úradu      starosta obce
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