
ZÁPIS
 z     2. zasadnutia OR, konaného dňa 16.3.2011  

Prítomní :  Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, p. Orinčáková, Ing. Zekucia, Ing. Malina, 
Ing. Dobšinská

Neprítomní :    -

V úvode zasadnutia starosta obce odovzdal majetkové priznanie Mgr. Trošanovej – 
predsedkyni komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
obce.

1.) Dodatok č. 2 k VZN č. 85
- uvedený dodatok v článku III, odseku 8, bod b), upravuje cenové podmienky 
nasledovne:
Prenájom pozemkov v intraviláne obce využívaných na činnosť nepodnikateľskú, 
neziskovú alebo verejnoprospešnú sa použije táto sadzba nájomného : 0,20 EUR/m2/rok
- dôvodom vypracovania dodatku bol podnet občanov na ulici Rázusovej, ktorý 
zrekultivovali pozemok pri bytovke, užívajú ho ako záhradky a zároveň upozornili, že nie 
všetci občania, ktorí užívajú pozemky pri bytovkách ako záhradky platia nájom

OR odporučila preto cenu 0,20 EUR/m2/rok, ale zároveň vymerať všetkým 
užívateľom, ktorí doteraz za záhradky nájomné neplatili, plochu využívaných záhradiek, 
s účinnosťou od 8.4.2011. Zároveň v nájomných zmluvách jasne uviesť, že tieto plochy 
budú využívané iba na záhradky, nie na podnikateľskú činnosť. 

2.) Poslanci – Rada školy
- v RŠ ZŠ Komenského je celkovo 11 členov
- je návrh zredukovať členov delegovaných zriaďovateľom
- člen RŠ zo SŠÚ je ochotný vzdať sa člena RŠ
- MŠ Zelená – sú navrhnutí 3 poslanci, Mgr. Szitová, p. Mika, p. Koky
- je návrh, aby z poslancov zostali Mgr. Szitová a buď p. Mika alebo p. Koky

OR vzala na vedomie

3.) Rozpočet
- dotácie na odstraňovanie následkov povodní - informácia
- starosta informoval, že koncom decembra 2010 MŽP SR poskytlo dotácie vo výške 90 
tis. EUR na odstraňovanie škôd, ktoré sa musia účelovo vyčerpať do 31.3.2011
- obec podala žiadosť o predĺženie termínu čerpania dotácií, pretože ich chce využiť na 
stavebné práce a tie sa v zimných mesiacoch nedajú realizovať
- z týchto dotácií obec uhradila náklady na opravu vodou zničeného viacúčelového ihriska 
v areáli ZŠ Komenského
- podľa informácie p. starostu, ktorý bol na KÚ ŽP v Košiciach, bude zrejme treba financie 
vrátiť, ak sa nevyčerpajú, ale v apríli ich MŽP znova poukáže obciam a termín čerpania by 
mal byť predĺžený do konca roka 2011 
- z týchto financií je možné uhradiť aj prípravu projektovej dokumentácie na lávky cez 
Brusník
- na práce – realizácia - musí byť výberové konanie na dodávateľa
- poslanci odporučili, aby pri príprave súťažných podkladov boli členovia stavebnej 
komisie a kritériá výberových konaní prerokovať s komisiami OZ
- poslanci sa informovali, ako je po povodniach riešená tribúna na ihrisku. Prednosta 
informoval, že boli  vymenené  dvere na šatniach a fi. IGLASS vymaľuje a opraví nátery.
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- starosta ďalej informoval, že obec 15.3.2011 podala žiadosť na dotácie z Úradu vlády na 
protipovodňové opatrenia, výsledok bude známy už 18.3.2011, kedy Úrad vlády vyberie 
200 obcí, ktorým uvedenú dotáciu poskytnú
-    poslankyňa, p. Orinčáková – sa informovala, či je to pravda, že lávky sa už vyrábajú, 
konkrétne v Spišskom Štvrtku (jedná sa o pripravované VO)

OR vzala informácie na vedomie a zároveň odporučila stavebnému oddeleniu 
pripraviť podklady na výberové konanie na akcie: - lávky cez Brusník

         - MŠ Ružová – zateplenie, rekonštrukcia

4.) Zriadenie záložného práva
- zriadenie záložného práva pre záložného veriteľa – Ministerstvo dopravy SR, ktoré 
poskytlo dotáciu na výstavbu nájomných bytov  nižšieho štandardu
- 16 b. j. – parc. č. 1720/119    .................................. 293 m2 súp. č. 1493
- 16 b. j. – parc. č. 1720/120    .................................. 293 m2 súp. č. 1494
- vlastníkom bytov je obec, zapísaná je na LV 1 a záložné právo je na účelné využívanie 
bytoviek na dobu 30 rokov

OR odporučila na schválenie do OZ

5.) Oslavy Dňa učiteľov
- dňa 25.3.2011 v kultúrnom dome sa uskutoční pri príležitosti Dňa učiteľov oceňovanie 
učiteľov
- oceňovaní – 13 učiteľov MŠ, ZUŠ, ZŠ v obci – dostanú finančný dar 20,- EUR, čo je 
celkovo 320,97 EUR aj s odvodmi

OR súhlasí s poskytnutím finančného daru pre ocenených z položky rozpočtu – 
reprezentačné starostu obce

6.) Stavebné pozemky
6.1.) Žiadosť MVDr. Kristíny Kovaľovej, bytom Astrova 4, Sp. Nová Ves o užívanie, 
resp. prenájom pozemku za križovatkou Tatranská – Smreková pri stánku PNS

Stavebná komisia  neodporúča
OR odporúča žiadateľovi vyhovieť – prístup do garáže, ak dostane povolenie 

dopravného inšpektorátu

6.2.) Dodatočné vysporiadanie  vlastníctva  k  pozemku parc.  č.  C-KN 2095/19 o  
výmere 85 m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3420 pre Pavla 
Barillu a manž. Zuzanu Barillovú,  obaja bytom  Za Hornádom 9/22,  Spišská  Nová.  

Stavebná komisia odporúča odpredaj v cene 20,- EUR/m2 + DPH (celková cena 
2040,- EUR)  a definovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.

OR odporúča vyhovieť žiadosti.

6.3.) Dodatočné vysporiadanie  vlastníctva  k  pozemku parc.  č.  C-KN 2095/10 o  
výmere 121 m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3660 pre Ing. 
Borisa Bartalského, PhD., bytom  E. M. Šoltésovej   2750/25,   Spišská  Nová  Ves .

Stavebná komisia odporúča odpredaj v cene 20,- EUR/m2 + DPH (celková cena 
2904,,- EUR)  a definovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.
OR odporúča vyhovieť žiadosti.
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6.4.) Žiadosť p. Juraja Steinera, bytom Nálepkova 15/9, Smižany o užívanie,  resp. 
prenájom pozemku, na ktorom by umiestnil predajný stánok Večierka podľa alternatív 
vyznačených v priloženej mape.

Stavebná komisia odporúča žiadateľovi dočasne presunúť stánok na pozemok pri  
pošte. 

OR súhlasí s obmedzením nájmu iba počas trvania výstavby nákupného centra a 
pripomína, že je potrebné riešiť aj ďalšie dve bunky pri pošte.

6.5.) OR  poverila  stavebné  oddelenie  na  LV  pozemkov,  ktoré  obec  predala 
investorovi na výstavbu nákupného centra vyznačiť v katastri vecné bremená

6.6.) Dodatočné  vysporiadanie  vlastníctva  k  pozemku  parc.  č.  C-KN  2095/6  o  
výmere 159 m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany 
nachádzajúci  sa  na  Košiarnom   briežku  pri  rekreačnej   chate   súp.  č.  520  pre 
Ladislava Radvanca a manž. Alicu,  obaja bytom  Slovenská 12/4,  Spišská  Nová 
Ves. 

Stavebná komisia odporúča odpredaj v cene 20,- EUR/m2 + DPH (celková cena 
3816,- EUR)  a definovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.

OR odporučila predaj a zároveň odporučila zrušiť uznesenie OZ č. 259/29/1998

7.) Rozpočet na roky 2011 – 2013
- po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, po zapracovaní návrhov sa OR zaoberala 
rozpočtom na r. 2011- 2013
- v príjmovej časti rozpočtu sa navyšuje daň z pozemkov kód 121, na čiastku 88200,- 
EUR, licencie hracie automaty sa ponižuje na 28 377,00 EUR
- register obyvateľstva – pripravuje sa sčítanie obyvateľov v máji. Obec je rozdelená do 
obvodov. Ak chceme prideliť odmenu na oddelení  evidencie obyvateľstva, potom je 
potrebné navrhnúť navýšenie už do rozpočtu
- poslankyňa p. Orinčáková sa informovala, ako je upravený rozpočet – Spoločný školský 
úrad, keď sa obec Nálepkovo (prijatím uznesenia poslancov) odčlenilo od nášho SŠÚ ?
- v rozpočte máme príjem z majetku 1 100,00 EUR – obec chce (plánuje) predať 
špeciálne motorové vozidlo – hasičské auto
- v rozpočte sa v kapitálových príjmoch počíta s predajom pozemkov na Jamách 
147 671,69 EUR. Tieto fin. prostriedky obec použije na investíciu – kap. výdavky, 
technické vybavenie Jamy
- prístavba ZUŠ – podľa zápisnice zo zasadnutia finančná komisia odporúča počkať so 
začiatkom rekonštrukcie ZUŠ na výzvu a v prípade schválenia žiadosti riešiť financovanie 
rozpočtovým opatrením
- stavebné povolenie je platné do júla 2011, ak sa dovtedy nezapočne s prácami, bude 
nutné znova vybavovať stavebné povolenie
- vzhľadom k tomu, že vláda chcela presunúť finančné prostriedky na výstavbu diaľníc, 
mali byť prehodnocované aj schválené výzvy na lokálnu stratégiu komplexného prístupu
- poslankyňa Mgr. Trošanová odporučila podporiť výstavbu ZUŠ, škoda by bolo nevyužiť 
finančné prostriedky od p. Dezidera Štraucha, ktorý poslal financie na dostavbu ZUŠ 
- poslanec Ing. Zekucia – vyjadril prekvapenie nad situáciou ohľadne ZUŠ, ktoré opísala 
riaditeľka ZUŠ ako reakciu na stanovisko stavebnej komisie. Ak bude obec úspešná vo 
výzve na dotácie, nemal by byť problém vybaviť predĺženie stavebného povolenia 
a rekonštrukciu zrealizovať. Pozastavil sa nad potrebou divadelnej sály v projekte 
dostavby, keď máme v obci k dispozícií kvalitnú sálu v kultúrnom dome. Podotkol, že 
poslanci zatiaľ nevideli projekt. V ZUŠ by mali byť vyučovacie priestory pre skvalitnenie 
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činnosti, nebudeme stavať ďalšiu divadelnú sálu. S tým súvisia vysoké náklady na 
energie.
- p. starosta informoval, že predĺženie stavebného povolenia je možné, ale vtedy sa každý 
účastník stavebného konania k povoleniu vyjadruje, môže sa stať, že podá odvolanie voči 
predĺženiu a celý proces sa vybavuje nanovo. Od vypísania výzvy je cca 100 dní na 
predloženie podkladov a medzitým stráca platnosť povolenie
- poslankyňa p. Orinčáková navrhla predstaviť projekt dostavby a vraj je už vybraný 
dodávateľ prác. 
- starosta odpovedal, že verejné obstarávanie prebehlo.
- starosta poukázal na to, že uznesenie – súhlas s dostavbou ZUŠ už OZ schválilo 
v minulom volebnom období
- poslanec Ing. Zekucia povedal, že Ing. arch. Burák , Csc.– projektant, musel mať 
požiadavky, čo treba do projektu zahrnúť, takže aj divadelnú sálu zapracoval podľa 
inštrukcií
- poslankyňa p. Orinčáková odporučila pokračovať až po zverejnení ďalších informácií
- starosta v ďalšom povedal, že pri schvaľovaní uznesenia bola možnosť nahliadnuť do 
projektovej dokumentácie. Informoval, že Dr. Ing. Dezider Štrauch, ktorý podporuje 
dostavbu a poslal už aj finančné prostriedky na jej realizáciu je nemilo prekvapený, že nie 
je jasná podpora na dostavbu, keď je záujem o výučbu veľký. Je reálna možnosť, že svoj 
zámer prehodnotí a bude požadovať vrátenie peňazí 
- Ing. Zekucia povedal, že Dr. Ing. Štraucha treba informovať, že prístavba sa bude 
realizovať
- poslankyňa Mgr. Szitová navrhla, aby projekt dostavby bol predložený poslancom na 
najbližšom zasadnutí. Zároveň sa informovala, že pri ZUŠ figuruje faktúra na sumu 2499,- 
EUR vystavená fi. Finecom, že čo to je
- starosta – je to uhradená faktúra za externý manažment, za realizáciu výberového 
konania a vypracovanie projektu spolu s jeho podaním. Náklady s tým spojené sú ako 
oprávnené náklady, ktoré si uplatníme v rámci dotácií, zmluva je zverejnená
- finančná komisia požaduje písomné vyjadrenie o RÚVZ  ohľadne odstránenia 
azbestových priečok na MŠ Ružová

Kapitálové výdavky
- p. starosta informoval, že poslanci pri zostavovaní rozpočtu vychádzajú zo schváleného 
PHaSR  obce a pripomienok občanov
- poslankyňa Mgr. Szitová požadovala, aby poslanci boli skôr informovaní o zámeroch 
obce zapojiť sa do projektov. V prípade kaštieľa odporúča do informačnej kancelárie 
zamestnať  pracovníka formou absolventskej praxe a získať príspevok na vytvorenie 
pracovného miesta a tým náklady na OKC zo 120 tis. na 110 tis. EUR
- poslankyňa Mgr. Szitová – úloha pre hlavnú kontrolórku, skontrolovať náklady – práce 
na dohodu
- p. starosta odporúčal ponechať sumu na nákup kníh v rozpočte vo výške 1200 EUR
- Ing. Zekucia konštatoval, že  na zasadnutí stavebnej komisie Ing. Baginová vraj 
reagovala na otázky členov komisií podráždene, nevhodne. Spomínal, že v prípade IBV 
Falgevend sa má navrhnúť nová filozofia výkupu a predaja pozemkov
- p. starosta vravel, že v minulosti bola schválená filozofia
- geodet zameral parcely samostatne, čiže kataster zapíše majiteľovi pri kúpe číslo 
parcely (nie číslo celej lokality)
- Krajský stavebný úrad odsúhlasil záber poľnohospodárskej pôdy až po cintorín

4



– p. starosta – je treba pokračovať v zmysle pôvodnej filozofie , dali sme peniaze za 
štúdiu zástavby a geometrické plány, 3.1.2011 sa dal geometrický plán prepracovať z 
dôvodu novelizácie katastrálneho  zákona
- Mgr. Szitová dala návrh na uskutočnenie poslaneckého dňa zameraného na kontrolu 
tribúny TJ Slovan (stav po povodni)
- ďalej z rokovania komisie vzišiel návrh na krátenie miezd zamestnancov OcÚ (správa) 
o 15 %, ušetrené finančné prostriedky použiť napr. na opravu ciest
- p. starosta sa pýtal, odkiaľ a prečo práve 15 % zníženie miezd, zamestnanci sú 
vyťažení, stráca sa motivácia. V minulom roku, keď bol problém s výškou podielových 
daní, aby sa mohli uhrádzať faktúry neboli vyčerpané rozpočtované peniaze na mzdy 
a odmeny zamestnancov
- poslankyňa p. Orinčáková – nikde nie je napísané, že ak budú zvýšené podielové dane, 
že sa zamestnancom nedoplatí a v prípade valorizácií sa valorizovali celkové príjmy, nie 
tarifné mzdy
- Ing. Malina konštatoval, že 15 % pokles osobného ohodnotenia je demotivujúci, 
nesúhlasí s tým. Zamestnanci niektorých oddelení pracujú aj soboty, nedele, práce 
sústavne pribúda, nie je priestor na čerpanie dovoleniek a nadčasov
- starosta sa informoval, čo s prebytkom v pripravovanom rozpočte cca 210 tis. 
- hlavná kontrolórka zdôvodnila, že je to rozdiel z rekonštrukcie námestia a odporúčala 
celú sumu na splatenie úveru

Upravené položky rozpočtu obce na rok 2011 :
- OR na základe pripomienok jednotlivých komisií OZ obecná rada navrhuje návrh 
rozpočtu obce na r. 2011 – 2013 upraviť nasledovne :

Príjmy : 

Kód Názov Pôvodná 
suma

Upravená 
suma

121 Daň z nehnuteľnosti 84 000,00 88 200,00
212003 Z prenájmu bytov 53 710,00 56 000,00
221005 Licencie 29 870,00 28 377,00
223001 

10 Príjmy z cest. ruchu - vstupné 20 000,00 12 000,00
223001 

08 Za opatrovateľskú službu 9 000,00 8 156,00
223002 

01 Príjem ZUŠ 29 700,00 29 748,00
312001 - register obyvateľstva 2 850,00 2 870,34

- cestná doprava 440,00 456,90
- životné prostredie 850,00 862,00
- transfery z KŠÚ na školstvo 950 000,00 987 434,80
- spoločný školský úrad 24 506,00 24 480,00

312007 Z rozpočtu obce na školský úrad 2 492,67 2 377,07
231 Prijem z predaja majetku 0 1 100,00
233 Príjem z predaja pozemkov 1 164 000,00 0
341 Dotácie z EFRR rekonštr. ZŠ 288 388,85 280 194,49

322001 Dotácie zo ŠR rekonštr. ZŠ 33 928,10 32 964,04
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Výdavky :

Kód Názov Pôvodná 
suma

Upravená 
suma

01 116 Výdavky verejnej správy
632 Energie, voda a komunikácie

632002 Vodné, stočné 1 500,00 700,00
632004 Internet 920,00 1 214,00

633 Materiál
633001 Interiérové vybavenie 300,00 0
633006 Všeobecný materiál 6 000,00 5 000,00

634 Dopravné
634001 Palivá, mazivá,  oleje 2 000,00 2 400,00

635 Štandardná údržba
635 009 Údržba softvéru 4 600,00 5 283,00

637 Služby
637001 Školenia, kurzy 1 300,00 1 500,00
637003 Propagácia, reklama, inzercia 3 970,00 4 632,00
637005 Špeciálne služby – PRO CARE 1 707,00 1 600,00
637011 Štúdie, expertízy, posudky 16 600,00 12 000,00
637016 Prídel do social.  fondu 4 970,00 4 400,00
637018 Vrátenie príjmov min. období 310,24 421,77
637023 Kolkové známky 3 500,00 600,00
01 7 0 Transakcie verejného dlhu

651002 Úroky bankám 59 700,00 57 000,00
03 1 0 Verejný poriadok a bezpečnosť

631001 Tuzemské cestovné náhrady 500,00 0
633 Materiál

633002 Výpočtová technika 0 500,00
63303 Telekomunikačná technika 500,00 0

633013 Nehmotný majetok 500,00 0
634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje 3 000,00 3 500,00
637 Služby

637001 Školenie 1 000,00 0
637005 Špeciálne služby 1 000,00 800,00
03 2 0 Ochrana pred požiarmi

634002 Servis, údržba vozidiel 0 250,00
637027 Odmeny na základe dohôd o VP 990,00 740,00
045 13 Správa a údržba ciest
633006 Všeobecný materiál 3 000,00 500,00

635 Štandardná údržba 18 500,00 21 000,00
635006 Opravy cestných komunikácií 8 500,00 11 000,00

04 73 Cestovný ruch
631002 Cestovné zahraničné 230,00 0
633006 Všeobecný materiál 5 560,00 560,00
634004 Prepravné 2 000,00 1 000,00
637003 Propagácia, reklama 2 070,00 3 350,00
06 2 0 Rozvoj obce

625 Poistné do sociálnej poisťovne 7 285,00 7 716,47
633 Materiál

633010 Prac. odevy, obuv, ochr. pomôcky 350,00 500,00
634 Dopravné

634002 Servis, údržba, opravy 1 000,00 850,00
637 Služby
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644002 Dotácia na MHD 145 000,00 154 100,00
08 1 0 Rekreačné a športové služby

642001 Príspevok TJ 32 940,00 20 000,00
08 2 0 5 Knižnica, chránené pracovisko
633002 Výpočtová technika 330,00 0
633009 Knihy, časopisy 1 200,00 600,00

08 40 Náboženské a iné spoloč. služby
642007 Cirkvám, nábož. spoloč. charite 4 000,00 0

08 60 Rekreačné služby
634004 Prepravné – výmenný pobyt dôchod. 2 000,00 0

911 Materské školy
625 Poistné do sociálnej  poisťovne 57 256,00 57 772,00
637 Služby

637004 Všeobecné služby 350,00 1 000,00
637005 Špeciálne služby 2 048,00 2 156,00

09 6 0 1 Školské jedálne
637 Služby

637005 Špeciálne služby 854,00 799,00
09802 Školský úrad

633 Materiál
633006 Všeobecný materiál 479,97 480,37

637 Služby
637002 Konkurzy a súťaže 1 656,00 1 525,00
10202 Staroba - opatrovateľská služba

620 Poistné a príspevok poisťovniam
637005 Špeciálne služby 768,00 719,00

09.1.2.1 Transfer na ZŠ Komenského
610620 Mzdy a poistné do poisťovní spolu 792 000,00 606 273,80

630 Tovary a služby
642 Transfery - obchodné 0 162 626,00

9501 ŠSZČ ZŠ Komenského 46 676,00 4 442,00
09.1.2.1. Transfer na ZŠ Povýšenia sv. Kríža

9501 ŠSZČ 29 258,00 33 249,20
9502 Školský klub detí 19 900,00 22 613,50
9601 ŠJ 26 300,00 26 400,00

Kapitálové výdavky :

711001 Nákup pozemkov
Maša a Košiarny briežok 10 000,00 30 000,00
Panský kruh 377 400,00 0
Falgevend 5 800,00 0

716 Prípr. a projekt. dokumentácia
0620 Úprava potoka Brusník 25 000,00 54,00

Rekonštr. Nám. M. Pajdušáka 15 100,00 200,00
717001 Realizácia nových stavieb

0620 TV Jamy - časť 168,00 198,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
04512 Cesty – Tomášovská, Lipová 96 000,00 0

0911 Rekonštrukcia a zatepľ. MŠ Ružová 50 000,00 25 000,00
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8.) Členovia komisií OZ z radov občanov - návrh  

1 . Komisia pre podnikanie 
a hospodárstvo 
- Ing. Vladimír Klaučo
- Ing. Peter Vodžák
- p. Mária Kramárová
- p. Janka Čikovská
- p. Viera Aštaryová

2. Komisia pre rozvoj kultúry, 
vzdelávanie, pre mládež a šport 
- RNDr. Jana Vozárová
- Mgr. Dana Cvengrošová
- p. Viliam Štrauch
- p. Richard Klubert

3 . Komisia životného prostredia 
a verejného poriadku
- p. Jozef Slamený
- p. Miroslav Olexi
- p. Peter Schmogner
- p. Milan Školníček

4. Komisia sociálna a bytová 
- p. Génovéva Salajová
- Mgr. Mária Palušáková
- Mgr. Michal Bartoš
- Alena Zubajová
- Ľubomíra Murdžáková

5. Komisia finančná 
- MVDr. Monika Kurucová 
- p. Anna Gerčáková
- p. Juliana Neupauerová
- Ing. Šarlota Mišíková
- Ing. Mária Poremba
- Ing. Jana Pacanovská
- Ing. Iveta Iľašová

6. Komisia stavebná 
-  p. Ján Čikovský
- Mgr. Anna Šimonovičová
- Ing. arch. Michal Kuvik

9.) Rôzne
- hlavná kontrolórka predložila záznam o vykonaných kontrolách v spoločnosti eurobus.
- p. starosta upozornil, že v správe o kontrole OKC nie sú správne citované zásady 
hospodárenia s  nebytovými priestormi. Keď bolo zriadené OKC, zásady sa znova 
schvaľovali a bolo prijaté uznesenie s odkazom na VZN, kde OZ odsúhlasilo prenájom 
nebytových priestorov na vzdelávaciu, kultúrno-spoločenskú činnosť pre organizácie 
v obci zdarma
- hlavná kontrolórka tvrdila v ďalšej  svojej správe, ktorú predložila OZ (OR), že smernicu 
ohľadom finančnej kontroly obecný úrad má. Smernicu na vybavovanie sťažností starosta 
a prednosta zmenili podľa smernice  mesta Prievidza

            - p. starosta zdôraznil, že žiadne zmeny nerobili
- prednosta – danou smernicou sa nezaoberal, smernicu mesta Prievidza ani nevidel
- p. starosta upozornil hlavnú kontrolórku, že nedodržiava postup pri predkladaní 
záznamov z kontrol, že pred predložením správy do OZ ju má prerokovať so starostom
- hlavná kontrolórka oponovala, že je problém stretnúť so starostom na prerokovanie, aby 
starosta navrhol spôsob ako sa stretnúť a prerokovať správu, že správu má starosta 
predloženú hneď ako je napísaná, keďže sa k nej nevyjadril, považovala to za súhlas so 
záverom správy zo strany starostu
- Ing. Zekucia vravel, že v PD Čingov je kontrolná komisia postavená na úroveň 
predsedovi a má pred predsedom kontrolnej komisie rešpekt
- diví sa, prečo hlavná kontrolórka správu rovno nepredloží OZ
- p. starosta – kontrolórka nie je funkčne na mojej úrovni. Keď kontrolórka má pripravenú 
správu, predloží ju, pozriem ju, vysvetlime si a ideme ďalej. O tom by mal byť celý systém 
kontroly. Veci, ktoré do správy napíše, musí vedieť zdokladovať, v správe nemôže byť iba 
predpoklad, že niečo je tak alebo tak 
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-  Ing. Zekucia - ďalej sa pýtal, kto dal právo starostovi podpísať zmluvu s advokátskou 
kanceláriou JUDr. Sotolářa, ktorý vypracoval odborný právny posudok vo veci zániku 
poslaneckého mandátu p. Šarišského
- p. starosta - poslancov som informoval, že požiadam o právny výklad v uvedenej veci 
Ministerstvo vnútra a taktiež advokátsku kanceláriu
- poslankyňa p. Orinčáková -  to, že p. Šarišský nemal v čase sľubu zrušený 
zamestnanecký pomer s obcou, zapríčinili zamestnanci, treba im to zosobniť
- poslankyňa Mgr. Szitová - kým stanovisko Ministerstva vnútra bolo zdarma, za 
stanovisko advokátskej kancelárie bolo treba zaplatiť. Stanovisko MV SR  bolo dostatočné
- poslankyňa p. Orinčáková tvrdí, že JUDr. Sotolář  vo vypracovanom posudku odpovedal 
na to, akú otázku dostal a pán Šarišský podľa nej bol v čase sľubu zamestnancom  obce, 
teda mu mandát zaniká
- pýtala sa, či p. Šarišský dostal oznámenie o zániku mandátu 
- p. starosta potvrdil, že oznámenie bolo p. Šarišskému zaslané dňa 8.3.2011
- Ing. Zekucia -  týmto problémom sa mala zaoberať miestna volebná komisia
 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady
                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce
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