
 UZNESENIA
z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 17. 2. 2011 v Smižanoch 

A) OZ berie na vedomie

- správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2010
- žiadosť p. Adely Kanóczovej o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

a odporúča prijať opatrovateľku na zabezpečenie tejto služby

B) OZ konštatuje   

UZNESENIE č.  1/3/2011

- zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
p. Miroslava Horvátha, ktorý nastúpil ako náhradník v zmysle § 51 zák. SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších 
predpisov 

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 1/1/2010 

D) OZ volí 
 1. Členov obecnej rady : 

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

2. Predsedov komisií :
- 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
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- 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, Miroslav Horváth
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce – všetci poslanci
- komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu 

obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých 
poslancov – Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Štefan Zekucia, Ing. Ľudovít Novotný

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

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 2/1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch schvaľuje :

Riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva budú podľa zverejnených dátumov 
starostom obce : 28.4.,  23.6.,  8.9.,  3.11.,  15.12. 2011.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 3/1/2010

Zasadnutia obecnej rady budú spravidla raz za dva týždne, dátum určí starosta 

obce.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 4/1/2010

OZ ukladá Obecnému úradu v Smižanoch zverejniť na internetovej stránke obce 
Smižany do 30.04.2011 zoskenované originály obchodných zmlúv aj s dodatkami, 
ktoré boli uzavreté od roku 2000 (zmluvy, ktoré prešli verejným obstarávaním).

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

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.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 6/1/2010

OZ ukladá Obecnému úradu, aby každé pripravované verejné obstarávanie bolo 
zverejnené na internetovej stránke obce Smižany.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 7/1/2010

OZ ukladá obecnému úradu, ktorý bude zabezpečovať obstarávanie cez odborne 
spôsobilú osobu povinnosť pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu a predložiť 
ich obecnej rade k odsúhlaseniu. Členmi komisie na prípravu a vyhodnocovanie 
verejného  obstarávania  a ponúk budú poslanci OZ s odborným vzdelaním alebo 
požadovanou odbornou praxou. Na zabezpečenie transparentnosti je možné 
vymenovať do komisie na prípravu a vyhodnocovanie verejného obstarávania aj 
ďalších poslancov  bez práva vyhodnocovať ponuky.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

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.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 9/1/2010

O odmenách starostovi obce bude rozhodovať raz za 3 mesiace obecné 
zastupiteľstvo.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 10/1/2010

OZ ukladá obecnému úradu v Smižanoch zverejniť vždy k 30.dňu nasledujúceho 
mesiaca po mesiaci odpracovanom 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 
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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.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

C)    OZ schvaľuje  

UZNESENIE č. 2/3/2011
 

VZN č. 90 – o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady 
a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 3/3/2011  
  
Dodatok č. 2 k VZN č. 86 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Smižany.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 4/3/2011
OZ schvaľuje  poslancov do rady školy a do obecnej školskej rady následovne:

Členov do rady školy:

ZŠ na Komenského ul. 
-p. Marcel Špener,  Mgr. Ivan Vaško, Miroslav Horváth
MŠ na Komenského ul.
-p. Jozef Svetkovský, p. Alžbeta Orinčáková
MŠ na Ružovej ul. 
-Mgr. Ľudmila Trošanová,  p. Miroslav Grečko
MŠ na Zelenej ul.:
- Mgr. Miroslava Szitová, p. Róbert Mika, p. Jozef Koky
ZUŠ Dezidera Štraucha:
- Ing. Ľudovít Novotný, Mgr. Miroslava Szitová
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Členov do  Obecnej školskej rady:
-Ing. Štefan Zekucia, Ing. Mária Ertlová

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 5/3/2011
- bezodplatný prevod správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského 

ul. 3/480, ktorého obstarávanie bolo schválené z rozpočtu obce z vlastných zdrojov 
v roku 2010.

    Jedná sa o : 2 ks interaktívne tabule v     cene  3     570,00 EUR/ks  
Celková suma:     7 140,00 EUR

Zmluvu o prevode správy podpíše starosta obce.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 6/3/2011
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

výzvy OPŽP-PO1-10-2  za účelom realizácie projektu „Rozšírenie inžinierskych 
sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany“ (vodovod a kanalizácia),

b) celkové výdavky na  projekt:  211 188  EUR a celkové oprávnené výdavky na 
projekt:  211 188 EUR,

c) výšku 5% spolufinancovania projektu žiadateľom t.j.: 10 560 EUR,
d) spôsob financovania projektu: vlastné zdroje

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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E. ukladá

UZNESENIE č. 7/3/2011

Kontrolórke obecného úradu predložiť zastupiteľstvu správu o kontrole plnenia 
uznesení prijatých na predchádzajúcom zastupiteľstve. Správa bude súčasťou 
materiálov, ktoré obecný úrad pripravuje poslancom spravidla v piatok pred 
zastupiteľstvom.

Termín stály.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 8/3/2011

Obecnému  úradu  uverejniť v Smižianskom hlásniku podpísanú zápisnicu 
z každého zastupiteľstva.

Termín stály.

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 9/3/2011

 Obecnému úradu v Smižanoch skontrolovať prevádzku ŠENK na ul. Smrekovej 
v Smižanoch a umiestnenie výherného hracieho prístroja v pohostinstve s tým, že 
ak je tento výherný hrací prístroj v spoločnej miestnosti pohostinstva, aby obec 
konala v zmysle VZN č. 17/1995.

     Termín ihneď. 

                Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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