
1 
 

Zápis zo 6. zasadnutia OR, konaného dňa 30.05. 2011 

 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 

Neprítomní :  0 

 

1.)  Súťaţ druţstiev dobrovoľných  hasičských zborov 

   - starosta informoval o súťaţi hasičských druţstiev, ktorá sa konala dňa 29.05.2011 na 

futbalovom  ihrisku TJ Slovan Smiţany. Usporiadatelia na zabezpečenie poţadovali poskytnutie 

techniky (cisternového vozidla a čerpadiel). V rozpočte obce nebolo rátané s touto akciou , 

preto bude nutné doplniť finančné prostriedky na nákup PHM v sume 100 Eur. Starosta 

navrhuje čerpať finančné prostriedky z poloţky pohonné hmoty, z ktorej zatiaľ nebolo čerpané. 

V prípade, ţe v priebehu roka dôjde k navýšeniu poloţky pohonné hmoty  o 100 Eur navrhuje, 

aby obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie. 

  - OR  súhlasí s návrhom 

 

2.)  Štatút obce 

    - starosta informoval poslancov o štatúte obce, ktorý bol aktualizovaný podľa novelizácie 

zákona o obecnom zriadení 

    - OR vzala na vedomie, odporučila  ho na schválenie v OZ 

 

3.)  Výberové konanie 

      Dňa 20.5.2011 prebehlo výberové konanie na dodávateľa prác na vyčistenie potoka Brusník.  

      Podmienky boli stanovené podľa odporúčania stavebnej komisie. Cenové ponuky doručili  

firmy: 

      Faja – Jozef Fábry, Iliašovce 

      Kropačev s.r.o. – Spišská Nová Ves 

      VEDSTAV – Spišská Nová Ves 

      LM No Limit s.r.o. – Hrabušice 

Víťazná bola ponuka firmy LM No Limit s.r.o. s cenou 4,68 €/m3 vrátane DPH. 

      - OZ vzala na vedomie, práce treba urýchlene začať 

 

4.)  Opatrovateľská sluţba 

      -vzhľadom k tomu, ţe zomrela p. Kanóczová, uvoľnila na opatrovateľka, ktorá bude 

opatrovať p. Zaliberu a p. Grečkovú, kaţdého po 4 hodiny. 

Nie je treba prijať novú opatrovateľku. 

    - OR vzala na vedomie 

 

5.) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011 

    - hlavná kontrolórka predloţila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti 

    - OR odporučila plán na schválenie do OZ 

    - Ing. Zekucia sa informoval , či hlavná kontrolórka uţ ukončila kontrolu rekonštrukcie objektu 

obecnej polície 

    - Ing. Dobšinská – informovala, ţe dňa 19.5.2011 poţiadala prednostu obecného úradu 

o predloţenie dokladov k vykonaniu kontroly. Jednalo sa o certifikáty pouţitých materiálov 

a o záručné listy zariadení zabudovaných v objekte obecnej polície.  
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Do 30 5. 2011 jej obecný úrad tieto doklady nepredloţil, bez uvedenia dôvodu 

    - Ing. Kotrady – certifikáty k materiálom výrobca zverejňuje aj na internetovej schránke.  

Takéto doklady sa zvyknú kontrolovať pri súdnych sporoch, príp. nešťastiach, činnosť hlavnej 

kontrolórky je definovaná zákonom. 

     - Ing. Dobšinská  - dodala, ţe kontrolu ukončí aj bez toho, či budú alebo nebudú poţadované 

doklady predloţené, ale poţaduje písomné odôvodnenie, prečo doklady obecný úrad 

nepredloţí. 

     - Ing. Zekucia  - starosta nemusí  komentovať poţiadavky kontrolórky, treba určiť termín, 

kedy budú  doklady predloţené 

     - Ing. Malina – doklady budú k dispozícii 31.5.2011 

 

6.) Centrum voľného času 

    - na deň 31.05.2011 je zvolané stretnutie ohľadne zriadenia obecného centra voľného 

času.(ďalej len centrum alebo CVČ) 

    - ţiadosť na zariadenie centra do siete základných škôl a školských zariadení  je nutné podať 

do konca júna 2011 

    - obecné CVČ by vyvíjalo aktivity, do ktorých je moţné zahrnúť  mládeţ a aj dospelých do 30 

rokov. Uţ skôr sa uvaţovalo o tom, aby zastrešilo činnosť futbalových muţstiev detí a dorastu 

a iné aktivity. 

     - Mgr. Szitová – navrhla, či by nebolo vhodné zriadiť CVČ pri kultúrnom centre, aby sa vykryli  

aj aktivity cez prázdniny a OKC Smiţany by malo aj príjem na činnosť 

     - Ing. Kotrady – zriaďovateľom CVČ by mala byť obec, sídlo môţe byť v kultúrnom dome 

     - Mgr. Trošanová – treba v zákone zistiť, či môţe obec zastrešovať OKC Smiţany 

     - OR odporúča zriadenie obecného CVČ na schválenie do OZ 

 

7.)  Návrh VZN č. 92 – o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác 

      - poslancom OR bol predloţený  doplnený návrh VZN 

      - OR  ho odporúča na schválenie so OZ, v prílohe treba vyznačiť podľa čísel domov na 

uliciach, ktoré sú ohrozené záplavami 

     

8.)  Výstavba nákupného strediska 

      - v krátkej dobe začne výstavba nákupného strediska, investor poţaduje zbúranie budovy  

         (kvetinárstvo), ktorú vlastní obec 

      - budova je v majetku obce, treba ju vyradiť a následne zbúrať. Ohlásili sa záujemcovia 

o materiál. 

      - Mgr. Trošanová – zaujímala sa, či problémy s s vjazdom k nákupnému stredisku sú 

vyriešené 

      - Ing. Kotrady – k nákupnému centru bude samostatný vjazd 

      - Mgr.Szitová -  dodrţal investor 2 ročnú lehotu na začiatok výstavby? 

      - Ing. Kotrady – lehota bude investorom dodrţaná,  

                             – zo strany investora prišiel návrhu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, 

pretoţe inţinierske siete vybudované v súvislosti s plánovanou výstavbou prechádzajú cez 

verejné pozemky. Ak by došlo v budúcnosti k poruchám, aby mohol správca súkromného 

majetku vstúpiť na verejný pozemok. 

       - OR vzala informácie na vedomie 
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9.)  Ţiadosť o dotáciu 

      - obec podala ţiadosť na Ministerstvo ŢP na dotáciu na výstavbu vodovodu a kanalizácie k  

rodinným domov v rómskej osade. 

      - neboli sme úspešní, ţiadosť bola zamietnutá 

      - v rozpočte je vyčlenených iba 10 000 €, čo na realizáciu nestačí 

      - bola zmenená smernica, poskytujú sa dotácie iba na vodovody a kanalizácie k obytným 

domom a iný zdroj financií zatiaľ nie je. 

      - OR vzala informáciu na vedomie      

 

10.)  Poisťovňa UNIQA 

       -poisťovňa UNIQA, v ktorej má obec poistený majetok poskytla z rezervy predstavenstva  

  sumu 10 000 € na škody po povodniach 

        - obec hodlá tieto peniaze pouţiť na opravu Zelenej lávky 

        - na tento účel aj ROTARY club vyzberal čiastku 5 000 €, ktoré zatiaľ neboli na účet obce 

poukázané    

       - navrhované riešenie rekonštrukcie Zelenej lávky statik  zamietol, je  nutné nové riešenie 

       - Ing. Zakucia – konštrukcia je zoskrutkovaná alebo nitovaná, moţno by stačilo vymeniť 

         poškodené časti. Obec by zakúpila materiál, firma by časti pozvárala a zmontovala 

      - OR vzala informácie na vedomie 

       

11.)  Regulácia povodia  Brusník 

      - vo štvrtok 26.5.2011 sa uskutočnilo stretnutie s projektantmi spoločnosti ISPO, ktorí 

pracujú na projekte regulácii potoka Brusník 

      - regulovať sa bude časť toku od ulice Iliašovskej po most na ulici Smrekovej a časť od 

konca obce po most pri  PD Čingov  na Baniskách 

      - v časti toku nad Baniskami ma byť suchý polder, ktorý by zachytával a reguloval prietok 

vody pri vysokom stave potoka 

       - projektanti navrhujú polder aj na toku  Bystrička, ktorý by poriešil prietok vody v tejto časti 

tak, aby sa potok nezahlcoval a vyriešil tak najkritickejšie miesto toku pri ihrisku.    

Pôvodná hrádza by bola budˇzníţená alebo zbúraná. 

       - Ing. Zekucia -  zásah do pôdy musí byť odsúhlasený uţívateľom alebo majiteľom pôdy, 

pretoţe to má  dosah na poskytované dotácie pre poľnohospodárov 

       - p. Orinčáková – poţiadala o korešpondenciu s Povodím ohľadne vyčistenia Brusníka 

a Bystričky so stanoviskom obce, ktoré chce predloţiť na stretnutí s ministrom 

       - OR odporučila urýchlene riešiť situáciu na Brusníku 

 

12.)  Návrh na zvolanie zasadnutia sociálnej a bytovej komisie 

       - na ul. P. Surţina sa uvoľnil 1-izbový byt po p. Vantrobovi. Záujem o tento byt prejavila p. 

Šebestová, ostatní záujemcovia chcú väčšie byty.  

     - p. Orinčáková – nech komisia rozhodne, kto byt dostane, treba preskúmať všetky ţiadosti, 

príp. dať na internet oznam, ţe sa 1 byt uvoľnil 

     - OR odporučí prideliť byt po návrhu sociálnej a bytovej  komisie 

 

13.)  Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2011 

       - na programe júnového zasadnutia OZ bude aj správa o plnení rozpočtu za 1.Q.2011 

      - komisie, ktoré by mali zasadať do ďalšieho rokovania OR ( je plánované 13.6.2011), 

dostanú materiál na pripomienkovanie  

      - OR s návrhom súhlasila     
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14.)  Rôzne 

     - Ing. Kotrady – A-muţstvo futbalu, momentálne na 3. mieste tabuľky má ambície na postup. 

Funkcionári oddielu sa informovali, či v prípade postupu, OZ schváli finančný príspevok pre 

hráčov 

     - p. Orinčáková – ihrisko nebolo v nedeľu pripravené na hasičskú súťaţ 

                               – trávnaté a ostatné plochy okrem samotného ihriska sú zanedbané, tráva 

okolo plotov ihriska je nepokosená, okná a parapety na tribúne špinavé 

      - Ing. Kotrady – p. Bartoš dal návrh na vytvorenie nových miest na zelené hroby v starej 

časti cintorína, pri plote. Po obhliadke miesta treba dať písomné stanovisko. 

     - Mgr. Szitová – súrne urgovať Správu ciest na opravu asfaltu na ceste Čingov 

     - Ing. Kotrady – starostka obce Spišské Tomášovce opravu urgovala, odpoveďou bol 

nedostatok peňazí v rozpočte Správy ciest. Podľa informácie po rozhovore s riaditeľom Správy 

ciest mali v pláne opravu ciest  na ul. Tatranskej, Iliašovskej a Mlynskej.  

     - Mgr. Szitová – navrhuje znova pozvať p. Ţifčáka, aby poslancov informoval o realizácií 

hokejbalového ihriska. Keďţe plocha v areáli futbalového ihriska nie je vyhovujúca, treba hľadať 

vhodný pozemok 

     - p. Orinčáková – obec má pred sebou realizáciu dôleţitejších zámerov ako je hokejbalové 

ihrisko 

     - Mgr. Szitová – kedy bude vybudovaná lávka pri evanjelickom kostole 

     - Ing. Kotrady – zatiaľ nie je ukončené výberové konanie na „Skvalitnenie vybavenosti 

centrálnej zóny obce“. Prvé výberové konanie nám odporučili zrušiť, kvôli certifikátu ISO. Teraz 

je vypísané nové výberové konanie. 

     - Ing. Zekucia – sa informoval , či obec dostala peniaze na rekonštrukciu kaštieľa 

     - Ing. Kotrady – zatiaľ obec peniaze nedostala, nakoľko projektový manaţér dal poţiadavku, 

aby časť ţiadosti, ktorá bola rozpočtovaná v Sk bola prepočítaná na Euro a jednotlivé poloţky 

musia byť zavzorcované. Je problém so zaokrúhľovaním čísel, kedy zaokrúhlenie v Sk a Eur nie 

je rovnaké. 

     - Mgr. Szitová – Mgr. Frankovičová dostala informáciu od pána starostu , ţe peniaze 

k ţivotným jubileám nie je problém vyplatiť, pokiaľ bude dostatok finančných prostriedkov na 

mzdy. 

     - Ing. Kotrady – kolektívna zmluva bola podpísaná 1.2.2011, sú v nej zakotvené úpravy 

týkajúce sa vyplácania odmien pri ţivotných jubileách, odpracovaných rokoch a odchodnom.  

Zmluva bola upravená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, prejednal ju výbor 

odborového zväzu a následne bola podpísaná 

     - Mgr. Szitová – rozpočtovú poloţku – jubileá – finančná komisia nemenila návrh rozpočtu na 

rok 2011, ktorý predloţila pani Hricová, ktorá  finančnú komisiu informovala, ţe poloţka ţivotné 

jubileá sú rozpočtované v zmysle kolektívnej zmluvy. Jednalo sa o dvojnásobok mesačnej mzdy 

zamestnanca. 

     - Ing. Kotrady – ak bude dostatok peňazí, môţu sa vyplatiť aj odmeny pri jubileách 

a výročiach vo výškach podľa kolektívnej zmluvy 

     - primárne sa musia pokryť platy zamestnancov 

     - nech to finančná komisia na svojom rokovaní  prejedná 

     - Ing. Zekucia – poslanci nekrátili v rozpočte poloţku základné platy, iba odmeny 

     - Ing. Kotrady – zo zákona má starosta svoje kompetencie, aj poslanci svoje. O odmeňovaní 

v rámci rozpočtu rozhoduje starosta. 

     - Ing. Zekucia – úloha pre hlavnú kontrolórku – skontrolovať čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov OcÚ 
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     - Ing. Kotrady – na zasadnutí OZ Mgr. Vaško nepresne informoval o cene za výrobu a tlač 

Smiţianskeho hlásnika podľa zmluvy, ktorú mal k dispozícii 

     - Ing. Dobšinská – Dodatok č. 3 k zmluve o rekonštrukcii budovy obecnej polície nie je 

zverejnený na internetovej stránke obce 

     - Ing. Zekucia – sa informoval, prečo sú zo strany stavebného úradu rozdielne pokuty pri 

rovnakom porušení stavebného zákona – jedná sa o nepovolené stavby . Kto určuje výšku 

pokuty?  

    - Ing. Kotrady – pokuty stanovuje v rámci správneho konania stavebný úrad 

                           – poţiada stavebný úrad, aby sa k veci vyjadril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 


