
ZÁPIS
 z     3. zasadnutia OR, konaného dňa 4.4.2011  

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

Neprítomní :    -

1.) Zmena nájomcu v nájomnom byte
K 5.4.2011 sa p. Monika Kokyová vzdala nájomného bytu č. 3 na ulici Rybníky 1494/25. 
Podľa poradovníka žiadateľov bol byt pridelený p. Zdene Kroščenovej.

OR vzala na vedomie

2.) Návrh VZN č. 91 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a ochrane obyvateľstva pre hlukom a vibráciami
- určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Smižany a ochranu obyvateľstva pre hlukom a vibráciami spôsobenými predajom 
v obchode a prevádzkou služieb
- kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva obecná polícia 
a poverení zamestnanci obce

OR vzala na vedomie, po povinnom zverejnení na úradnej tabuli predložiť na 
schválenie OZ

3.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 77 – o vytváraní zdravého životného prostredia, 
o ochrane verejného poriadku a zelene
- týmto dodatkom sa VZN č. 77 mení a dopĺňa takto: 

§ 9 medziľudské vzťahy, odsek 4 sa vypúšťa 
Záverečné ustanovenia
 - ods. 6 znie : Dodatok č. 1 k VZN č. 77 bol schválený OZ v Smižanoch dňa 5.5.2011 
uznesením č. ../5/2011
 - ods. 7 znie : Dodatok č. 1 k VZN č. 77 nadobúda účinnosť dňom 21.5.2011

OR vzala na vedomie, po povinnom zverejnení na úradnej tabuli predložiť na 
schválenie OZ

4.) Návrh Dodatku č. 1 k zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smižany
Mení sa a dopĺňa takto :
článok  IV. Záverečné ustanovenie 
- ods. 2  znie :  Zásady prenájmu nebytových priestorov obce Smižany sú podrobnejším 
rozpracovaním VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smižany, preto sú platné vo vzájomnej súčinnosti
- ods. 5  znie :  Dodatok č. 1 k zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smižany 
bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.    /5/2011 dňa 5.5.2011
- ods. 6  znie :  Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť  6.5.2001

OR vzala na vedomie a odporučila predložiť na schválenie OZ 
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5.) Návrh VZN č. 92 – o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác

- § 26  odst. 3 písm. 6.  zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.  o ochrane pred povodňami 
ukladá všeobecne záväzným nariadením obce  povinnosť vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranárskych prác právnickej osobe a fyzickej osobe – 
podnikateľovi,  ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou  a prikladá ich 
k povodňovému plánu obce. 

- návrh OR  k termínu predloženia nového a zaktualizovaného povodňového plánu pre 
PO a FO – podnikateľov je do 30. apríl v kalendárnom roku ., pre rok 2011 je tento 
termín posunutý do 31.12.2011.

OR s predloženým návrhom vzala vypracovanie VZN č. 92 na  vedomie, po 
povinnom zverejnení na úradnej tabuli odporučila  predložiť na  schválenie OZ.

6.) Protipovodňové opatrenia
- starosta informoval poslancov OR, že obec bola na základe žiadostí o poskytnutie 
dotácií v rámci 1. Realizačného projektu na protipovodňové opatrenia zaradená medzi 
200 obcí, ktorým bude táto dotácia poskytnutá. Sú to financie určené na vybudovanie 
jednoduchých hrádzí a technických zariadení na zachytávanie nánosov z polí, lesov, na 
opatrenia, ktoré usmerňujú tok vody tak, aby ostávala sčasti v území. Objem týchto 
prehrádzok by mal byť cca 30 tis. m3 a suma, ktorú môže obec dostať je asi 120 tis. Eur. 
Bola vykonaná obhliadka terénu okolo toku Smižianskeho kanála a Smižianskeho potoka, 
kde  by mali byť tieto opatrenia vykonané. 
V rámci týchto opatrení obec plánuje prehĺbiť kanál na ulici Záhradky, kde voda stekajúca 
od železnice podmáča terén pri rodinných domoch.
          Obecná rada ďalej ukladá  do 15.5. nevyhnutne vykonať:
- vyčistenie hrádze na Smižianskom potoku na ulici Smrekovej (nutné požiadať o súhlas 
Povodie Bodvy a Hornádu) 
- nákup vriec a piesku pre prípad povodní
- vybágrovať potok Brusník od nánosov (nutný súhlas Povodia Bodvy a Hornádu a urobiť 
výber dodávateľa prác) 
- vyčistiť a prehĺbiť priekopy pri ceste do Iliašoviec (Správa ciest)
- na Panskom kruhu vyhĺbiť priekopu na odvod vody z terénu a vybudovať hrádzky na 
starej ceste do Iliašoviec
- na ulici Iliašovská zrealizovať uličné vpuste a vyústenie do Brusníka

         Obecná rada ukladá obecnému úradu požiadať  Úrad vlády SR o možnosť využiť na 
uvedené práce schválené finančné prostriedky (tieto sú podľa informácie Ing. Malinu 
viazané na nové vodné stavby)

        Obecná rada ukladá obecnému úradu kontaktovať Mesto SNV a  upozorniť ich na 
-  naplavené panely v potoka Brusník pod mostom na Iliašovskej ulici

7.) Verejné obstarávanie – nový zákon v platnosti
- od 1.4.2011 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 58/2011 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
ktorým sa mení doteraz platný zákon č. 25/2006 Z.z. 
- znížili sa finančné limity na zákazky s nízkou hodnotou a podprahové zákazky
- upravujú sa ním podmienky verejného obstarávania  ( sú upravené postupy zadávania 
zákaziek a povinnosti verejného obstarávateľa pri zverejňovaní zákaziek)
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- od 1.1.2012 sa pre verejného obstarávateľa určuje povinnosť obstarávania tovaru 
a služieb elektronickou aukciou na čo sa musí obecný úrad pripraviť
- starosta upozornil poslancov na uznesenie, ktoré bolo prijaté OZ, kde je požiadavka, aby 
boli poslanci pri vypracovávaní podkladov na verejné obstarávanie.  Je potrebné,  aby 
poslanec ktorý  sa zúčastní pri  príprave podkladov VO, nemôže sa zúčastniť súťaže.
- poslanci sa k tomu vyjadrili v tom zmysle, že vybratí poslanci sú natoľko skúsení, že 
každý zodpovedá sám za seba, pokiaľ by nastal  konflikt záujmov, dotyčný nesie následky 
sám. 

OR vzala na vedomie

8.) Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce 
OR rozhodla o rozdelení dotácií z rozpočtu obce následovne :
                         Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2011

 Názov žiadateľa
pridelené 

v roku 
2010

požadovaná 
suma v roku 

2011
účel schvále

né

1 ZO – SZPB Smižany 170,00 236,30 EUR
kladenie vencov k 
pomníku padlých, 
spomienkové slávnosti

150,- Eur

2 ZO – Slov.zväzu 
teles.postihn. Smižany 350,00 500,00 EUR

kultúrne a sociálno 
rehabilitačné akcie 350,- Eur

3 Kynologický klub 
Slov.raj Smižany 150,00 1 000,00 EUR

výstava Nemeckých 
ovčiakov, nákup agility 
dráhy, oprava podlahy, 
údržba terénu

200,- Eur

4 ZO – chovateľov 
pošt.holubov Smižany 120,00 do 200,00 EUR

na činnosť
100,- Eur

5 Múzeum Spiša Sp.N.Ves 150,00 neuvedená
výstavy organizované 
v Národopisnom múzeu 
v Smižanoch

100,- Eur

6 Rím.kat.cirkev Smižany 0,00 2 000,00 EUR
prevádzka farského 
pastoračného centra-úhrada 
nákladov na vodu, vykurovanie, 
nákup zriaď.predmetov

0

7 Rím.kat.cirkev Smižany 0,00 2 000,00 EUR

prevádzka komunitného 
pastoračného centra v 
rómskej osade - nákup 
objektu

0

8 Rim.kat.cirkev Smižany 0,00 2 000,00 EUR
na činnosť s mládežou – 
Letné oázy 0

9 ZŠ Povýš. sv.Kríža Smižany 0,00 3 696,32 EUR
členský poplatok pre Spoločný 
školský úrad: 562,32, 
el. sporák s rúrou: 3 134,--

0

10 ClimBeer Smižany 540,00 1 500,00 EUR
nákup chytov na lezeckú stenu, 
nákup istiacich a lezeckých 
potrieb, horolezecká expedícia 
Alpy 300,- Eur

11 MO Živena Smižany 200,00 331,00 EUR
výročná čl.schôdza, vychádzka 
chodníkmi Sl.raja, návšteva 
divad.predstavenia, lit.popoludnie 200,- Eur

12 MO Matice 
Slovenskej Smižany 250,00 500,00 EUR

finančná výpomoc pri 
organizovaní kult.-spoloč. 
podujatí 200,- Eur

13 TJ Slovan Smižany 32 940,00 32 940,00 EUR

činnosť oddielov 20 000,- 
Eur, 

schválené 
v rámci 

rozpočtu
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14 Auto Moto Klub Levoča 300,00 1 000,00 EUR
podpora športu, 
propagácia obce 150,- Eur

15 Športový klub 
Arching Poprad 0,00 100,00 EUR

činnosť športového klubu 300,-Eur 
schválené 

v rámci 
rozpočtu 

Žiadosť ZUŠ D. Štraucha o poskytnutie finančnej dotácie na zabezpečenie reprezentácie 
školy pre folklórny súbor, ktorý sa na pozvanie Slovákov žijúcich v Nemecku (Mníchov) zúčastní 
dvojdňovej kultúrnej akcie. Predpokladané náklady na dopravu sú 1 060,- Eur. Stravu 
a ubytovanie zabezpečí hostiteľ.

OR v zmysle VZN č. 81 Článok 4 bod 4. písm. b) schvaľuje  uhradiť náklady na 
dopravu z rozpočtu obce, z položky dotácie.

9.) Rokovací poriadok
V návrhu rokovacieho poriadku boli zapracované dodatky č.1 a č. 2 k predchádzajúcemu 

zneniu a taktiež novelizácia zákona.
- poslanci navrhovali zaoberať sa usmernením ohľadne dĺžky trvania diskusie k jednotlivým 
bodom programu na zasadnutí OZ,
Ing. Kotrady  - podľa rokovacieho poriadku môže poslanec dať návrh na ukončenie diskusie 
k danému bodu.

10.) Rôzne
- poslankyňa Mgr. Szitová informovala o tom, že sa vyskytli prípady prepadov detí, na sídlisku 
Západ II., pri stanici, pri ZŠ Komenského sa schádza mládež a dochádza tam ku konfliktom, 
hlavne v piatok a sobotu - nutné zvýšiť hliadkovanie OP
- pri kultúrnom dome zvyknú parkovať autá z cudzími poznávacími značkami, obťažujú hlukom 
a hlasitou hudbou, v parku zostáva po nich neporiadok
- dňa 26.4.2011 o 14:00 hod. bude poslanecký deň na kontrolu objektov tribúny Slovan a  
obecnej polície
- Mgr. Szitová na základe dotazu od občanov  sa informovala na situáciu ohľadne IBV Panský 
kruh. Podľa informácií, ktoré má starosta, Slovenský pozemkový fond by do pol roka mal 
rozhodnúť o cene a odpredaji pozemkov. Môže sa stať, že obec bude musieť pozemky kúpiť 
a predať za rovnakú cenu, na inžinierske siete bude potrebný príspevok občanov, ktorým budú 
pozemky pridelené
 - Ministerstvo životného prostredia zvolalo stretnutie ohľadne vytvorenia chránenej oblasti 
európskeho významu Mašianské sysľovisko
- poslancom na rade bol predložený k nahliadnutiu projekt rekonštrukcie a dostavby ZUŠ 
- Ing. Zekucia  - je potrebné kontaktovať políciu a požiadať o meranie rýchlosti a tonáže hlavne 
nákladných motorových vozidiel na Tatranskej ulici 

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