
ZÁPIS
 z     4. zasadnutia OR, konaného dňa 26.4.2011  

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

Neprítomní :   Ing. Zekucia - ospravedlnený

1.) Vyradenie hmotného a nehmotného majetku
Na základe fyzickej inventúry majetku inventarizačná komisia navrhuje vyradiť majetok 

v uvedenom členení:   DHM .................................................................  26 016,02 Eur
                        majetok v operatívnej evidencii  ......................    1 819,05 Eur

Jedná sa o majetok (pracovné náradie AČ, inventár, elektrické zariadenia, ochranné pracovné 
prostriedky) nachádzajúci sa v MŠ, ŠJ, hasičskej zbrojnici, v budove OcÚ a OP.

OR vzala na vedomie a odporučila materiál na schválenie do OZ

2.) Prevod správy kaštieľa
Na rekonštrukciu kaštieľa boli použité finančné prostriedky z dotácií eurofondov. Jednou 

z podmienok poskytnutia dotácií bolo, aby kaštieľ bol v správe OKC. Celková hodnota 
rekonštrukcie kaštieľa s interiérovým vybavením je 716 893,79 EUR.

OR vzala na vedomie, odporučila  k pozvánke na zasadnutie OZ priložiť položkovitý 
zoznam exteriérového a  interiérového vybavenia, ktorý bude súčasťou zmluvy o prevode správy.

3.) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 
Pán Jozef Šimonič požiadal obec o finančnú dotáciu na organizovanie rómskeho 

futbalového turnaja (nákup lopty, dresov, cien) vo výške 300,00 EUR.
Vzhľadom k tomu, že p. Šimonič je fyzickou osobou, v zmysle VZN o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu obce mu obec nemôže poskytnúť dotáciu. 
OR navrhuje poskytnúť dotáciu cez TJ, ale rezerva financií je vyčerpaná. Odporučila 

turnaj presunúť na jeseň a nájsť finančnú rezervu pri organizovaní ostatných športových akcií vo 
výške do 150,- EUR na zakúpenie lopty a cien (položka športové hry).

4.) Náklady na tlač Smižianskeho hlásnika
Z dôvodu navýšenia počtu strán mesačníka sme požiadali o vyčíslenie nákladov na tlač. 
16 strán (z toho 4 farebné)  .............. 880,-EUR, čierno-biele ....................  680,-EUR
14 strán (z toho 4 farebné) ............... 770,-EUR, čierno-biele .....................  590,-EUR
12 strán (z toho 4 farebné)................ 660,-EUR, čierno-biele .....................  510,-EUR
Tohto roku bola splatená dlžná čiastka z roku 2010 tiež faktúry za mesiac január, február, 

marec 2011 v čiastke 3 816,74 Eur. Rozpočet na rok 2011 je 8 500,-Eur. Zostatok do konca roku 
je 4 683,26 Eur. Na jedno číslo teda zostáva okolo 520,- Eur.
Bolo by dobré zachovať farebnosť Smižianskeho hlásnika, treba hľadať možností redukovania 
počtu strán, aby boli noviny v rozsahu 12 strán.

OR na základe návrhu hlavnej kontrolórky odporúča, aby finančná komisia na zasadnutí  
k záverečnému účtu hľadala možnosti, odkiaľ peniaze na vyfinancovanie SH do konca roka nájsť. 
Do tejto doby ostáva SH v pôvodnej forme, s tým, že sa bude redukovať počet fotografií.

 

1



5.) Rokovací poriadok
OR odporučila zapracovať do návrhu rokovacieho poriadku návrhy ZMOS-u a poslať ho 

e-mailom poslancom, neodporučila ho zaradiť do programu májového zasadnutia OZ.

6.) Zasadnutie stavebnej komisie
Dňa 14.4.2011 stavebná komisia na svojom zasadnutí prerokovala:

6.1.) Žiadosť Daniela Kurillu, bytom Slovinky 285, zastúpeného Jaroslavom Muchom, 
bytom Osloboditeľom 1, Olcnava o mimosúdne riešenie situácie, ktorá vznikla zrealizovaním 
spevnenej plochy a prístreškov žiadateľa na pozemku vo vlastníctve obce okolo rekreačnej chaty 
na Košiarnom briežku stojacej na parc. č. 2095/9.
- stavebná komisia doporučuje riešiť prenájom spevnených plôch ako vec hodnú osobitného 
zreteľa v sadzbe nájmu pre podnikanie 

OR bude o tomto bode ešte rokovať, požiadala o zistenie v akej výške dostal žiadateľ  
pokutu za nedodržanie nariadení stavebného zákona

6.2.) Žiadosť  Michala  Pacáka,  bytom  Gorkého  3,  Spišská  Nová  Ves  –  nájomcu 
reštauračného  zariadenia  na  Čingove,  o opravu  chatiek  Ihla  I.,  II.,  opravu  časti  strechy 
reštaurácie, opravu terasy a doporučuje osvetlenie chodníka a studničky
- stavebná komisia navrhuje vykonať obhliadku a vyčísliť potrebný rozsah prác a následne 
rozhodne o ďalšom postupe

OR súhlasí s vyjadrením stavebnej komisie

6.3.) Žiadosť Liany Wall,   bytom  Palmertrasse 19,  Hamburg,  zastúpenej Jaroslavom 
Muchom,  bytom  Osloboditeľom  1,  Olcnava o odkúpenie  pozemku  o výmere  cca  37 m2 

susediaceho s parc. č. 2037/40, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky.
-  stavebná  komisia  doporučuje  predaj  pozemku v cene  20,-  €/m2 +  DPH,  žiadateľka  dá 
vypracovať GP

OR súhlasí s odpredajom v cene 20,-EUR/m2 + DPH do celkovej výmery 169 m2, žiadateľ  
vypracuje geometrický plán

6.4.)  Žiadosť  Rímskokatolíckej  cirkvi  –  farnosť  povýšenia  Svätého  Kríža  Smižany 
o zámenu pozemkov: cirkevné pozemky E-KN 90004 a 90002 (ul. Nová cesta okolo fary) 
spolu o výmere 1062 m2  za obecné parc. č. C-KN 378/2, 378/4 a 379/5 (kotolňa a dvor pri 
cirkevnej škole, dvor pri  obecnej polícii) o výmere spolu 1013 m2  podľa GP č. 41688635-
39/2010.
      - stavebná komisia doporučuje zámenu pozemkov 

OR odporúča zámenu pozemkov bez finančnej kompenzácie rozdielu, náklady na vklad 
do katastra sa rozdelia napoly

6.5.)  Žiadosť JUDr. Michala Bečarika, bytom Banícka 1737/26, Spišská Nová Ves 
o odkúpenie pozemku na Košiarnom briežku pri  rekreačnej chate a pri  parc. č.  2037/115, 
ktorú vlastní. Žiadateľ navrhuje tri alternatívy.
- stavebná komisia doporučuje odpredať vyznačené plochy, ktoré sú na parcele E KN 
 2094/2 o výmere 9 m2 a 4 m2, ďalej doporučuje vyznačenú plochu o výmere 33 m2 dať do 
prenájmu.  Zároveň  stavebná  komisia  doporučuje  riešiť  tento  predaj  a prenájom ako  vec 
hodnú osobitného zreteľa. 

OR súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie a odporúča na schválenie do OZ

6.6.) Stavebné oddelenie vyzve Obvodný úrad v Sp. Novej Vsi vo veci zničeného 
oplotenia na Maši, pokiaľ nepríde odpoveď do 15. 4. 2011. Stavebné oddelenie vyzve Obv. 
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Úrad v Sp. Novej Vsi  18.  4.  2011.  O priebehu tohto zisťovania bude predseda stavebnej 
komisie upovedomený mailom.

- ObÚ Spišská Nová Ves dal vyjadrenie, že po ukončení ROEP prechádza uvedený 
pozemok do správy krajského úradu. Poslanci OR trvajú na urýchlenom riešení, prípadne sa 
dohodnúť s ObÚ, že obec oplotenie opraví a vyfakturuje. Starosta navrhol osobný rozhovor 
s prednostom ObÚ 

6.7.) Stavebná komisia doporučuje stretnutie na úrovni obce ohľadom dopravnej situácie 
na Tatranskej ul., preložky cesty II/53616 a Severného a južného obchvatu. Termín – čo najskôr.

Starosta rokoval s riaditeľom SSC v Spišskej Novej Vsi. Dohodli sa na urýchlenej oprave 
ciest na ul. Slovenského raja, Tatranskej. Kanálové poklopy na ul. Tatranskej budú opravovať 
cestári pri realizácii vysprávok v obci.
Preložka cesty  je podmienená modernizáciou železníc a severný obchvat môže byť reálny až po 
dobudovaní diaľnice cez Levoču, keď sa bude realizovať diaľničný privádzač Levoča – Spišská 
Nová Ves, v časovom horizonte roku 2014. Poslanci upozornili na prasklinu opravovanej cesty na 
ul. Tatranskej. Rieši sa to reklamáciou.

6.8.) Miestna komunikácia na Maši, vybudovaná v roku 2008 - 15. 4. 2011 predloží 
Ing.  arch.  Kuvik žiadosť o sprístupnenie informácií  k tejto  stavbe.  Ďalej  odporúčame v čo 
najkratšom  čase  vzhľadom  na  záručnú  dobu  skontrolovať  stav  komunikácie,  v prípade 
zistenia závad osloviť zhotoviteľa na ich odstránenie. 

OR vzala na vedomie

6.9.) Stavebná komisia odporúča oddeleniu CR označenie presmerovania chodníka pri 
Zelenej lávke vyhotoviť aj v iných jazykoch ako v slovenčine, taktiež odporúča „Zelenú lávku“ do 
začiatku otvorenia letnej turistickej sezóny opraviť. 

Starosta s p. Jeremiášom dohodol opravu Zelenej lávky do začiatku turistickej sezóny. Na 
realizáciu novej lávky je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu.

OR vzala na vedomie a odporučila vyčistiť chodník z Maše k Zelenej lávke od neporiadku.

6.10.) Stavebná komisia doporučuje zrealizovať vysprávky ciest so zarezaním a použitím 
technolog. postupu.

Vysprávky ciest technológiou so zarezaním sú finančne nákladnejšie, v rozpočte je 
vyčlenené málo peňazí, preto sa budú realizovať tradičnou metódou, čím sa opravia všetky ulice. 
Do veľkonočných sviatkov boli vysprávky zrealizované.

OR vzala na vedomie

6.11.) Stavebná komisia doporučuje opravu oporného múrika a kamenných rigolov na 
Pribinovej ulici.

OR vzala na vedomie

6.12.) Oprava kanalizácie v MŠ na Ružovej ul. stále trvá.
Nakoľko je kanalizácia vyššie položená ako septik, dočasné riešenie možné použitím čerpadla 
s plavákom. 

OR vzala na vedomie a odporučila situáciu riešiť v rozpočte na rok 2012.
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6.13.) Vypracovanie PD na „Stavebné úpravy a zateplenie MŠ na Ul. Ružovej“ - stavebná 
komisia doporučuje prijať rozpočtové opatrenie a navýšiť finančnú čiastku na všetky stupne PD 
podľa ZoD v hodnote 24 870,- €.  

- OR súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie a odporúča vyčleniť finančné prostriedky 
z protipovodňových opatrení.

6.14.) Projekt „Poštová banka Aréna – hokejbalové ihrisko“ – stavebná komisia navrhuje 
nasledovný postup: získanie fin. prostriedkov z Nadácie Poštovej banky vo výške 30 000,- € 
prijať bez podmienky čerpať následný úver na dobudovanie zimného štadiónu s umelým 
zaľadnením, osloviť miestnych podnikateľov za účelom spolupodieľania sa na vybudovaní 
hokejbalového ihriska formou finančného príspevku, alebo vykonania prác, pokiaľ bude možné 
z rozpočtu obce vynaložiť čo najmenšie fin. prostriedky pre tento rok.

- starosta prečítal list p. Žifčáka, v ktorom vysvetľuje postup a úlohu samosprávy 
v projekte

- OR konštatovala, že  realizácia a prevádzka je finančne nákladná a terajšej ekonomickej 
situácii nerealizovateľná, odporúča osloviť  p. Františka Hossu ako možného sponzora projektu.

6.15.) Žiadosť poslankyne Ing. M. Ertlovej sprístupniť projektovú dokumentáciu „Lávky pre 
peších“ – zamestnanci stavebného úradu odmietli poskytnúť predmetnú dokumentáciu z dôvodu, 
že práve prebieha stavebné konanie a ona nie je účastníčkou konania.

Starosta vysvetlil, že dokumentácia bola sprístupnená počas výberového konania, 
v súčasnosti prebieha stavebné konanie. Do dokumentácie môžu nahliadnuť iba účastníci 
stavebného konania. Poslanci sa informovali, či bol prizvaný aj p. Bernát a či nepodal námietku. 
Pani  Bernátová  bola prizvaná, bol aj s projektantmi priamo na mieste umiestnenia mostíka. Dala 
súhlasné stanovisko na vydanie stavebného povolenia. 

OR vzala na vedomie

6.16.) Stavebná komisia doporučuje prešetriť  nasmerovanie vonkajšieho osvetlenia 
kaštieľa, nakoľko bol daný podnet občanov, že je nasmerované na bytové domy a osvetľuje im 
obytné miestnosti v nočných hodinách.

OR odporučila, ak osvetlenie obťažuje obyvateľov svietením do bytov, presmerovať 
reflektory

7. Vybágrovanie nánosov z koryta Brusníka
Starosta informoval o zámere obce vypísať verejné obstarávanie do Vestníka verejného 

obstarávania na dodávateľa prác. Zatiaľ Povodie Bodvy a Hornádu nedoručilo súhlas so vstupom 
a prácami na najetku, ktorý majú v správe.

OR súhlasí s vypísaním verejného obstarávania a odporúča urgovať aj vybágrovanie 
hrádze na ul. Smrekovej.

8. Zasadnutie komisie životného prostredia a verejného poriadku
Dňa 15.4.2011 zasadala  komisia životného prostredia a verejného poriadku, rokovanie sa 

riadilo týmto programom:
1.)  Otvorenie
2.)  Oboznámenie  členov komisie  so  stanoviskom majiteľov  pohostinstva BAR  CELONA 
k riešeniu protihlukovej steny
3.)  Oboznámenie členov komisie so schváleným rozpočtom na rok 2011 
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4.)  Riešenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách a chodníkov obce
5.) Verejný poriadok a bezpečnosť  v obci, príprava na letnú turistickú sezónu – vstup do 
Slovenského raja 
6.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu
7.) Diskusia
8.) Záver

K bodu 2.) – OR vzala na vedomie informáciu komisie
K bodu 3.) – OR vzala na vedomie
K bodu 4.) – OR odporúča spracovať projekt na riešenie dopravnej  situácie  v obce vrátane ul.  
Komenského a zahrnúť ho  do rozpočtu na rok 2012. Ďalej navrhuje požiadať o vypracovanie 
cenových ponúk na vyznačenie  prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách. 
K bodu 5.) - starosta informoval, že na zriadenie zberného dvora nemá obec priestorové ani 
personálne kapacity. Je to finančne nákladné a obec má riešený separovaný zber iným 
spôsobom. OR odporúča zverejniť zoznam majiteľov psov, ktorí majú uhradenú daň za psa.
K bodu 6.) – OR vzala na vedomie odporúčanie 
K bodu 7.) – OR vzala na vedomie, protipovodňový plán obce odporučila po dopracovaní 
zverejniť na internetovej stránke obce

9. Rôzne
- OR odporučila vyzvať Povodie Bodvy a Hornádu, aby vyčistilo koryto Brusníka od mosta na 
Iliašovskej ul. smerom ku garážom na sídl. Západ I.
- OR odporučila zverejňovať na internetovej stránke obce a v Smižianskom hlásniku podľa ulíc 
majiteľov psov, ktorí majú uhradenú daň za psa
- hlavná kontrolórka obce sa informovala, ako budú rozdelené finančné prostriedky 
z protipovodňových opatrení, ktoré obec dostala z Úradu vlády SR
- starosta informoval, že z týchto peňazí bola uhradená  oprava viacúčelového ihriska v ZŠ 
Komenského vo výške 42 867,62- Eur a zo zvyšku dotácie budú uhradené lávky cez Brusník, 
ktoré boli zničené povodňou
- OR odporučila vyčistiť Smižiansky potok od odpadkov pri hrádzi a od mosta na ul. Lipovej
- poslankyňa Mgr. Szitová sa pýtala starostu ohľadne situácie IBV Panský kruh 
- starosta podá informáciu na OZ

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