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Z á p i s 

z 5. zasadnutia OR, konaného dňa 10.5.2011 v Smižanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  0 
 
Hostia: Ing. Ertlová, Mgr. Vaško, p. Grečko 
 

1.) Návrh na zmenu čísla uznesenia z OZ 
- vzhľadom k tomu, že do návrhu uznesení z 5. zasadnutia OZ sa medzi uznesenia v bode B, - OZ 
schvaľuje – dostalo sa uznesenie patriace do bodu c, - OZ ukladá. Aby uznesenia boli číslované 
postupne podľa jednotlivých bodov, pôvodné uznesenie – OZ schvaľuje poskytnutie opatrovateľky 
pre p. Jiřinu Šefčíkovú bolo presunuté a preto aj ostatné uznesenia nasledujúce za týmto sú 
prečíslované.  
 
OR súhlasila s presunutím uznesenia a zároveň s prečíslovaním nasledujúcich uznesení. 
 

2.) Kamerový systém v autobusoch MHD 
- z dôvodu nedostatočnej kontroly cestujúcich a vodičov autobusov MHD revízormi, spoločnosť 
Eurobus navrhla umiestniť do autobusov linky č. 4 kamerové systémy,  
a to buď   4 kamery / 1 autobus v cene  1 826,40 €, alebo 
  2 kamery / 1 autobus v cene 1 496,40 €. 
Náklady na inštaláciu a nákup systému sú vykazované ako oprávnené, zariadenie sa odpisuje 
postupne. 
- podľa informácií z kontroly spoločnosti hlavnou kontrolórkou obce revízori vykonávajú veľmi málo 
kontról, tržby medziročne klesajú o 10%. Eurobus sa snaží skvalitňovať a zlepšovať úroveň 
cestovania, preto pripravuje anketu medzi cestujúcimi, čo by sa dalo zlepšiť. 
- kamery budú namontované v 3 autobusoch, ktoré sú určené na linku č. 4. 
- na otázku poslankyne Mgr. Szitovej, prečo platíme aj revízorov, odpovedala hlavná kontrolórka, že 
50% úhrady určenej na ten účel bolo stiahnutých. 
- Mgr. Szitová nevidí efekt vynaložených peňazí, pretože pri občanoch v hmotnej núdzi je 
vymožiteľnosť pokút nereálna 
- Ing. Kotrady  povedal, že systém má slúžiť aj na kontrolu vodičov, pretože sú prípady, kedy vodič 
vezme peniaze bez vydania cestovného lístka 
- Mgr. Trošanová poukázala aj na psychologický efekt, kedy občan ak vie, že je snímaný kamerou, 
mení správanie 
 
OR navrhla, aby obec zakúpila do 3 autobusov po 2 kamery /3 x 1 496,40€/ a Eurobus dokúpil 
ďalšie 2 kamery do každého autobusu. 
 

3.) Stanovisko audítora k hospodáreniu obce za r. 2010 
-  audítorka potvrdila správnosť vykázaných údajov nezistila žiadne závažne nedostatky, ktoré by 
ovplyvnili vykázaný výsledok hospodárenia. 
- stanovisko bude zverejnené na internetovej stránke obce, predseda každej komisie dostane 
materiál v písomnej forme pred zasadnutím a tiež mailom. 
 
OR odporučila poslať všetkým poslancom mailom. Správu vzala na vedomie 
 

4.) Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie 
- na predchádzajúcom zasadnutí OR sa poslanci zaujímali, akú sankciu dostal p. Kurilla, ktorý  
na pozemku pri chate na Košiarnom briežku bez povolenia zrealizoval stavby. 
- Ing. Kotrady informoval, že p. Kurilla dostal pokutu 200,- €. 
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- p. Kurilla má v úmysle pozemky, na ktorých zrealizoval stavby, prípadne vykonal stavebné úpravy 
prenajať alebo odkúpiť. 
- podľa právneho stanoviska JUDr. Tarageľa súd neodporučí zbúranie stavieb, odporučí dodatočné 
vysporiadanie. 
- pre obec je výhodnejšie pozemky prenajať od 1.1.2011 
 
OR súhlasí s prenájmom pozemkov v cene 5,-  €/m2/rok na podnikateľské účely. Zámer o prenájme 
s poukázaním na osobitný zreteľ prenájmu musí byť vyvesený 15 dní pred schválením na úradnej 
tabuli. 
 

5.) Zasadnutie stavebnej komisie  
Dňa 10.5.2011 zasadala stavebná komisia: 

5.1)  odstránenie nánosov v koryte potoka Brusník  
- komisia navrhla vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa prác 
- podmienky :  - objem nánosov cca 1500 m3 

- mechanizmus schopný pracovať vo vodnom toku tak, aby ekologicky 
nenarušil prostredie vodného toku 

- odvoz materiálu do 2 km bez poplatku za uskladnenie 
- predloženie dokladov a oprávnení podnikať v danej oblasti  
- ukončenie zákazky – do 15. júna 2011 
- termín na predkladanie cenových ponúk – do 20.5.2011 
(do 7 pracovných dní od zverejnenia výzvy) 
- Mgr. Vaško navrhol, aby sa dala možnosť ručného odstránenia nánosov 
 

 OR navrhuje vykonať práce bez znečistenia vodného toku a bez poškodenia koryta, podmienky 
verejného obstarávania zverejniť na internetovej stránke obce. 
 

6.)  Športová spartakiáda Mládež bez hraníc 2011  
- v dňoch od 19.5. – 22.5.2011 sa v Smižanoch koná športová spartakiáda, na ktorej sa zúčastňujú 
žiaci zo škôl z družobných miest z Poľska a žiaci našich ZŠ 
- starosta pozval poslancov, budú tu aj delegácie z gminy Komorniki a Kamienica 
 
 OR vzala na vedomie 
 

7.) Smižianske folklórne slávnosti 
- 11. – 12.6.2011 sa uskutoční 20. ročník SFS 
- pozvaní sú hostia z Ovruče, Komorník a Kamienice 
- hlavný program (nedeľa) – vystúpenie SĽUK-u 
- sprievodné akcie – stánky s remeselnými výrobkami, atrakcie pre deti 
 
 OR vzala na vedomie 
 

8.)  50. Výročie ZŠ Komenského  
- 26. a  27.5.2011 ZŠ Komenského ul. 3 oslavuje 50. výročie založenia 
- škola pripravila sprievodný program  
 
 OR vzala na vedomie 
 

9.)   Diskusia 
- Ing. Dobšinská -  informovala, že na základe doložených podkladov doplnila správu o kontrole. 
Fyzicky skontroluje plastové okná, zárubne, zámkovú dlažbu, mreže, oplotenie. 
- informovala sa, či všetky faktúry boli riadne zaplatené 
- informovala, že menej práce boli fakturované v II. mesiaci, nie v VI. 
- od vedúcej stavebného oddelenia vyžiadala zmluvu o dielo a je prílohy 
- Ing. Dobšinská -  si môže ku kontrole prizvať osobu, ktorá jej pomôže s odborným stanoviskom 
- na Dodatku č. 3 k zmluve chýba okrúhle razítko 
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- Mgr. Vaško – keď hlavná kontrolórka žiadala všetky podklady ku kontrole, prečo nedostala všetky 
dodatky naraz, okamžite 
- Ing. Zekucia predniesol návrh Klubu poslancov na odvolanie Ing. Baginovej z postu vedúcej 
stavebného oddelenia 
- Ing. Kotrady – personálne náležitosti sú v kompetencii starostu obce 
- na niektoré veci sa nedá reagovať okamžite, treba ich preštudovať, preto je lepšie, keď sú 
vyžiadané písomne 
- podklady – stavebnú časť archivuje stavebné oddelenie, podklady ohľadne financovania má 
finančné oddelenie, nemusia byť všetky podklady na jednom oddelení 
- všetci zamestnanci pracujú tak, aby boli finančné prostriedky ušetrené 
- Ing. Zekucia – prečo ešte nie sú začaté práce na lavičkách cez Brusník, rok sa vraj spalo 
- Ing. Kotrady – od apríla 2010 boli problémy s podielovými daňami, neboli peniaze, potom prišli 
záplavy, nemohli byť práce začaté, neboli peniaze ani na projekty a z Úradu vlády SR obec na 
základe podpísanej zmluvy (22.12.2010) dostala financie, ktoré pôvodne mala prefinancovať do 
konca III.2011 ale stavebné práce v zimných mesiacoch sa nedajú realizovať 
- Ing. Ertlová – ani na iné vraj  peniaze nie sú a robia sa 
- Ing. Kotrady – koncom marca poslanci OZ schválili rozpočet na rok 2011, v ktorom sú vyčlenené 
financie aj na protipovodňové opatrenia 
-Mgr. Vaško – na ceste na Maši Ing. Baginová s dodávateľom nezistili žiadne závady, ale závady 
tam vraj sú 
- Ing. Kotrady – nie je problém zavolať dodávateľa znova a prejsť dôkladne a dať v rámci reklamácie 
opraviť 
- Mgr. Vaško – prečo sa nezačala opravovať Zelená lavička, čia je to kompetencia 
- Ing. Kotrady – práce na opravách a rekonštrukciách sprístupňovacích technických zariadení 
vykonalo Záujmové združenie obcí, ktoré malo oprávnenie vykonávať práce v Slovenskom raji.  
Združenie zaniklo, teraz každá obec práce vykonáva samostatne. Lavička bola poškodená po páde 
stromu ešte pre povodňou. Pôvodný zámer bol spevniť pätky, ale podložie je mäkké, podmyté, nedá 
sa opraviť týmto spôsobom 
- neskôr bolo navrhnuté, aby sa nosníky zavesili na lanách, ale po konzultácii s projektantmi sa od 
tohto málo stabilného spôsobu upustilo 
- Ing. Kotrady oslovil projektantov, aby spracovali projekt Zelenej lávky sponzorsky (fi ISPO) 
- Ing. Ertlová – mala požiadavku vidieť dokumentáciu lávok, keď na zasadnutí komisie členovia 
komisie mali možnosť pozrieť ju, ona na zasadnutí nebola prítomná. Počas stavebného konania nie 
je možné dokumentáciu vidieť a teba k tomu súhlas projektanta, je to jeho duševný majetok. Vraj to 
tak nie je, lebo obec za dokumentáciu zaplatila. Má vraj zlé skúsenosti so stavebným úradom aj ako 
občan. 
- Ing. Kotrady – ak prebieha stavebné konanie, nahliadnuť do dokumentácie môžu iba účastníci 
konania 
- Ing. Ertlová – obec v tomto prípade nebola v postavení stavebného úradu, ale Sp. Nová Ves. Veci 
treba vyjasniť. 
- Mgr. Szitová – po doručení projektov na opravu Zelenej lávky treba vyčleniť financie na realizáciu 
prác. Je to zdĺhavé, prečo neboli pri zostavovaní rozpočtu navrhnuté peniaze na opravu. 
- p. Orinčáková – osadiť tabuľku, že lávka je neprechodná z oboch smerov 
- Mgr. Vaško – navrhuje všetky prostriedky zo vstupného použiť na opravy sprístupňovacích 
zariadení a na rozvoj cestovného ruchu 
- určiť náhradnú trasu (ako bol náučný chodník) a inštalovať cudzojazyčný zoznam, že lávka je 
neprechodná 
- Ing. Kotrady – po zničení lávky bol chodník presmerovaný  
- komisia združenia obcí na svojom zasadnutí rozhodovala o prostriedkoch na opravu 
sprístupňovacích zariadení, peniaze zo vstupného šli do rozpočtu, teraz sa každá obec vo svojom 
katastri stará o opravy chodníkov 
- obec Hrabušice nesúhlasí, aby peniaze zo vstupného išli do spoločnej kasy 
- Mgr. Szitová – údajne bolo pri životnom jubileu Mgr. Frankovičovej povedané, že finančná komisia 
upravila sumu v rozpočte, určenú na životné jubileá 
- Ing. Kotrady – rozprával s Mgr. Frankovičovou, čiastka ostala, ale sú 5 jubilanti, treba čiastku 
navýšiť rozpočtovým opatrením 
- odborový zväz Sloves upravoval kolektívnu zmluvu 
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- Mgr. Szitová – hlavná kontrolórka predložila podklady do rozpočtu aj s ľuďmi, ktorí majú jubileum 
- komisia odsúhlasovala podľa starej kolektívnej zmluvy, s položkou sa nehýbalo, kto spôsobil, že 
nie je v položke dosť financií, nech znáša dôsledky 
- Ing. Kotrady – kolektívna zmluva bola podpísaná po schválení rozpočtu 
- Mgr. Szitová – kedy prídu peniaze za rekonštrukciu kaštieľa a námestia 
- Ing. Kotrady – nevieme povedať, kedy prídu peniaze 
- Ing. Ertlová – výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu námestia bola zverejnená 20.2.2011 
- Ing. Kotrady – uchádzači predložili podklady, výberové konanie robí agentúra 
- Ing. Ertlová – koľko zaplatíme agentúre, keď neprejde žiadosť 
- Ing. Kotrady – ak obec neuspeje, agentúra dostane okolo 600 Eur (asi 20 tis. Sk). Podľa informácií 
agentúry, koncom mája by mal prebehnúť výber dodávateľa 
- Ing. Zekucia – úloha pre hlavnú kontrolórku – zistiť, ako boli napočítané peniaze v položke jubilanti 
- p. Grečko – stretnutie s prednostom dňa 17.5.2011 o 14:30 hod. 
- Ing. Dobšinská – navrhla, aby sa finančná komisia zaoberala financiami na opravu Zelenej lávky  
- p. Orinčáková – nevyčerpané prostriedky v položke cestovný ruch presunúť na opravu lavičky 
- Ing. Kotrady – pýtal sa poslancov za KDH na stretnutie s ministrom dopravy, aké má vláda zámery 
s diaľnicou v okolí Levoče, diaľničným privádzačom cez Harichovce a tým aj situáciou ohľadne 
severného obchvatu Smižian a na ul. Tatranská 
- Mgr. Szitová – podľa informácií ministra dopravy je reálne, že výstavba diaľnice Jánovce – Levoča 
sa bude robiť, tým je reálny aj diaľničný privádzač Levoča – Spišská Nová Ves. Ťažko povedať, 
kedy to bude, lebo medzitým bol zrušený tender na úsek diaľnice Jánovce – Levoča. Je nutné 
písomne osloviť komisiu dopravy na VÚC. 
  
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

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

 


