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Zápis z 9. zasadnutia OR, konaného dňa 22.8.2011 
 

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

Neprítomná :  p. Orinčáková - ospravedlnená 

 

1.) Kontrola NKÚ 

 

      1.1.  Kontrola na účelné vyuţitie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR na odstránenie 

povodňových škôd 

- zamestnanci NKÚ podrobne kontrolovali, či peniaze boli pouţité na daný účel a taktieţ 

kontrolovali hospodárenie s prostriedkami určenými na protipovodňové opatrenia: 

- kontrola trvala od 12.5.2011 do 8.6.2011 

Na základe protokolu o výsledku kontroly predloţenom 14.7.2011 štatutárny orgán (starosta 

obce) kontrolovaného subjektu prijal nasledovné opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov: 

1.) Schváliť povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce Smiţany na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2.) Povodňový plán predloţiť na schválenie na ObÚ v Spišskej Novej Vsi a ObÚ 

ţivotného prostredia. 

3.) Schváliť VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. 

4.) Na internetovej stránke obce zverejniť údaje pre PO a FO – podnikateľov, potrebné 

na vypracovanie ich povodňových plánov ( všetky potrebné údaje + stručný návod na 

vypracovanie ich povodňových plánov) 

5.) Do povodňového plánu obce zapracovať povodňové plány PO a FO – podnikateľov 

(termín pre obecný úrad je 31.12.2011) 

6.) V súlade s § 50 ods. 9 opatrenia č. MF/16786/2007-31 preúčtovať nesprávne 

zaúčtované (k 31.12.2010) nevyčerpané príjmy beţného obdobia na účet 384 – 

výnosy budúcich období, aby bola zachovaná časová a vecná súvislosť účtovných 

prípadov. 

Ing. Kotrady – hore uvedený materiál (list NKU, pripravené opatrenia + uznesenie, ktoré na 

schválenie predkladá prednosta OcÚ  ) bude prílohou pre poslancov v materiáloch na najbliţšie 

zastupiteľstvo. 

             - OR  vzala výsledky a opatrenia kontrol NKÚ na vedomie. 

 

1.2.  Kontrola zameraná na realizáciu Programu rozvoja bývania 

- kontrolované bolo pouţitie finančných prostriedkov z dotácií na výstavbu nízkoštandartných 

bytov v osade  

Na základe výsledku kontroly – zistených nedostatkov štatutár obce (starosta) prijal nasledovné  

opatrenia: 

 1.) Vypracovať vnútornú smernicu pre verejné obstarávanie tovarov a sluţieb 

 2.) Pri VO musí kaţdý člen komisie podpísať čestné prehlásenie, ţe nenastali 

skutočnosti znemoţňujúce mu účasť v komisii. 

            3.) Dbať na to, aby nedošlo k rozporu vo výkaze výmer dodávateľa a projektovanom 

výkaze výmer. 
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 4.) Kaţdá zmena technického riešenia, musí byť schválená Krajským stavebným 

úradom. Kaţdá zmena pouţitého materiálu musí byť odsúhlasená s krajským úradom 

a projektantom. 

 5.) Priebeţne kontrolovať a dokumentovať priebeh dodávateľských prác. 

 

Ing. Kotrady – hore uvedený materiál (list NKU, pripravené opatrenia + uznesenie, ktoré na 

schválenie predkladá prednosta OcÚ  ) bude prílohou pre poslancov v materiáloch na najbliţšie 

zastupiteľstvo. 

Do 31.10. má obec povinnosť NKU expozitúra Košice podať správu so splnení prijatých 

opatrení. 

Všetky bliţšie informácie o kontrolách sú uverejnené na webovej stránke obce. 

 

            - OR  vzala výsledky a opatrenia kontrol NKÚ na vedomie. 

   

2.) Výnos podielových daní v roku 2011 
 

    Pán starosta na poţiadanie predloţil členom rady prehľad výnosov podielových daní za 
predchádzajúcich 8 mesiacov. Tento bude zaslaný poslancom ako príloha k pozvánke na 
najbliţšie zasadnutie OZ. 
 
           - OR vzala na vedomie 

 

3.) Rokovací poriadok a štatút obce 

          - OR sa bude pripomienkami k rokovaciemu poriadku a štatútu obce zaoberať na svojom ďalšom 

zasadnutí pred rokovaním OZ. 

 

4.) Zmena termínu zasadnutia OZ 

Ing. Zekucia - skupina poslancov poslaneckého klubu predkladá  návrh na zmenu termínu  

zasadnutia OZ z 8.9.2011 na 14.9.2011 z dôvodu neprítomnosti časti poslancov  

Ing. Kotrady – aby bola splnená litera zákona je potrebné, aby poslanci svoju poţiadavku 

podloţili písomne 

 

     - OR odporučila zmenu termínu zasadnutia OZ na 14.8.2011 o 16.00 hod, klub 

poslancov doloží písomnú žiadosť 

 

5.) Žiadosť na zabezpečenie opatrovateľskej služby 
 

      5.1.) p. Anna Neupauerová poţiadala o poskytnutie opatrovateľky 
               - OR ak sú v rozpočte finančné prostriedky, poskytnutie opatrovateľky odporúča  

     5.2.) p. Stančáková Veronika poţiadala o umiestnenie do domova dôchodcov 

               - OR na základe zistení konštatovala, že zariadenie v Nálepkove nemá voľné miesto, 

ak sa miesto uvoľní obecná rada pani Stačakovú do domova umiestniť odporúča.  

 

6.) Predĺženie nájmu 
 

    6.1.) p. Emília Holubová poţiadala o predĺţenie nájmu v nájomnom byte 
    - ak p. Holubová nemá nedoplatky, rada odporúča predĺženie nájmu predložiť na schválenie 

do OZ 

    6.2.) p. Ján Peták poţiadal o predĺţenie nájmu v nájomnom byte  

 - ak p. Peták nemá nedoplatky, rada odporúča predĺženie nájmu predložiť na schválenie do OZ 

    6.3.)p. Tomáš Dorko poţiadal o predlţenie nájmu v nájomnom byte 
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Ing. Kotrady – pán Dorko má stále nedoplatky na nájomnom, ktoré si pred ukončením nájmu 

vyrovná. Ako na nájomníka sú na neho neustále sťaţnosti  - na hlučné a neprimerané 

správanie. 

– vzhľadom k tomu, že žiadateľ je problémový nájomník, OR odporúča aby bol pán Dorko listom 

( obecným  úradom ) upozornený na porušovanie domového poriadku, 

- OR  situáciu p. Dorka odporúča  prejednať na sociálnej a bytovej komisii – s tým, že 

komisia prijme  návrh na uznesenie  OZ  ohľadom predĺženia nájmu 

 

7.) Výberové konanie 
 

   7.1.) Dňa 1.8.2011 sa uskutočnilo otváranie obálok s cenovými ponukami na zabezpečenie 
zemných prác na 1. RP Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodí SR 
2011 – protipovodňové opatrenia. 
Do súťaţe sa prihlásili 4 firmy: 

 - Jozef Fábry – FAJA, Iliašovce  

 - Priemyselné stavby, a.s. Košice 

 - Zemné práce – Milan Mikolaj, Sp. Hrušov 

- LM NoLimit, s.r.o., Hrabušice  

-  rozhodujúcim kritériom bola cena. 

Najlepšiu cenovú ponuku predloţila firma Milan Mikolaj, Spišský Hrušov s cenou 4,80 Eur 

s DPH/m3 výkopu vrátane odvozu do 2 km. 

           - OR  vzala výsledok výberového konania na vedomie. 

 

    7.2.) Dňa 5.8.2011 sa konalo výberové konanie na zabezpečenie priamych prenosov, 

videozáznamov a ozvučenia zasadnutí OZ. Cieľom je zabezpečiť priame prenosy z OZ tak, aby 

sa dali sledovať na internetovej stránke obce a zároveň zabezpečiť videozáznam, ktorý bude 

umiestnený taktieţ na internetovej stránke obce. 

Uchádzač musí zabezpečiť kameru s poţadovaným rozlíšením, audio mixáţny pult a mikrofóny 

na ozvučenie, inštalovať rozvody a zabezpečiť záznamy. Rozhodujúcim kritériom bola cena. 

Do súťaţe sa prihlásila 1 firma – RUPKKI, s.r.o., Smiţany, ktorá s celkovou cenou 1 001,40 Eur 

s DPH bola vybratá na realizáciu predmetu obstarávania. 

           - OR  vzala na vedomie 

 

8.) Cesta na Košiarny briežok – geometrický plán  
 

     - OZ rozhodlo o vypracovaní GP na cestu Košiarny brieţok  - jedná sa o dva úseky most na 
Maši a posledný dom a úsek okolo Kejdy aţ po rómsku osadu 
     - vzhľadom k tomu, ţe sa tam nachádza veľa nevysporiadaných pozemkov, predpokladaná 

a následne schválená výška finančných prostriedkov sa javí ako nedostatočná, na dokončenie 

zameraní.  

Ing. Kotrady – dal pokyn stavebnému odd. zistiť sumu, ktorá je potrebná na dokončenie prác 

geodeta, ktorý pozemky zameriava. 

         - OR odporučila zaoberať sa týmto bodom v stavebnej komisii a na základe odporúčania 

komisie prijať opatrenie 

 

9.) IBV Panský kruh 
 

     Ing. Kotrady  - stavebné pozemky na Panskom kruhu bude predávať Slovenský pozemkový 
fond. Cena zatiaľ nie je známa. 
     - starosta rokoval s Ing. Kucharekom – riaditeľom regionálneho odboru SPF (SNV), odovzdal 

mu zoznam ţiadateľov o stavebné pozemky evidovaných do 30.7.2011 
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     - kaţdému  ţiadateľovi obecný úrad zaslal  písomnú informáciu o tom, ţe na výstavbu 

inţinierskych sietí budú musieť prispieť zvlášť, nakoľko štát na inţinierske siete pri individuálnej 

bytovej výstavbe uţ neprispieva. 

     - cena na realizáciu IS  bola obecným úradom – stavebné odd. určená na základe výkazu 

výmer na práce podľa projektu a na základe skúseností s výstavbou IS v okolitých mestách 

a obciach ( jedná sa o sumu cca 15 – 20 tis €). 

Ing. Zekucia – na ţiadnom fóre sme o „sume“ spolufinancovania nehovorili, takýto postup nie je 

správny . Poslanci mali byť s listom pre ţiadateľov vopred oboznámení. 

Ing. Kotrady – vychádzalo sa z ceny, ktorú dal projektant na inţinierske siete – nebrala sa do 

toho elektrina ani plyn. V prvej etape sa jedná o 150 pozemkov, s tým ţe 16 pozemkov má 

Slovenský pozemkový fond pripravených pre reštituentov. 

Mgr. Trošanová – koľko ţiadostí obecný úrad eviduje 

Ing. Kotrady – 180 ţiadostí 

Ing. Zekucia – v Smiţanoch je akceptovaná cena za pozemok cca (800,00 Sk/m2) 27,00 €/m2 

ale so všetkým, aj s elektrinou a plynom. Je potrebné začať rokovať  s SPP, VSE, VEOLIOU, 

aby sa na IS podieľali aj oni – keďţe sa tieto siete v konečnom dôsledku dostávajú do ich 

majetku . Ţiadame presné informácie o prepočtoch na inţinierske siete. 

 

       - OR odporučila, aby sa problémom doplatku na IS zaoberala na svojom najbližšom 

zasadnutí i stavebná komisia  

 

10.) Návrh VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 

       -vzhľadom k tomu, ţe pôvodné VZN č. 70 má veľa dodatkov, všetky zmeny budú 
spracované v novom VZN. 
      - zmeny sa týkali zvýšenia výšky príspevku na stravu v ŠJ pre MŠ na 1,06 Eur, taktieţ 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 2 – 5 rokov na 5,- Eur a ďalšie úpravy. 

Zmeny by mali platiť od 1.9.2011. 

      - OR odporučila návrh na schválenie do OZ 

       

11.) Zmluva o prevode správy č.5/2011 
 

Ekonomcké oddelenie  OcÚ – pripravolo zmluvu o prevode správy majetku. 
         Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy  majetku obce Smiţany, ktorého 

obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. Jedná sa o : 

-    umývačka riadu v sume 5 748,00 EUR pre Školskú jedáleň pri ZŠ Komenského 

Dôvodom  prevodu správy je účelové vyuţitie uvedeného hnuteľného majetku Základnou školou 

na ul. Komenského č. 3/480  v Smiţanoch ako rozpočtovou organizáciou Obce Smiţany so 

samostatnou právnou subjektivitou. 

 

       - OR odporučila na schválenie do OZ 

 

12.) Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 2/201 
 

Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo dodatok zmluve o prevode správy majetku z obce na 
OKC . „Kaštieľ“ 
            Predmetom tohto dodatku k  zmluve  č. 2/2011 o bezodplatnom prevode správy 

nehnuteľného majetku obce Smiţany  -  uvedeného v článku II. tohto dodatku je úprava ceny 

majetku prevedeného do správy Obecnému kultúrnemu centru Smiţany – „Kaštieľ“ 

Dôvodom dodatku je dodatok k zmluve o dtácii na „Kaštieľ“. Niekde sa cena zniţuje niekde 

navyšuje. 
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Cena prevádzaného majetku do správy sa odo dňa prevodu správy t.j. 28.4.2011 mení 

takto: 

1.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – iný majetok: 

     - technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa  

       v hodnote  celkom            415 341,76 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -      65 754,84 EUR 

                                   ŠR        -      36 798,62 EUR 

                                   EFRR   -    312 788,30 EUR  

2.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – drobné stavby: 

     - pamiatkovo chránené oplotenie 

       v hodnote  celkom                       19 252,04 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                962,61 EUR 

                                   ŠR        -             1 925,20 EUR 

                                   EFRR   -           16 364,23 EUR  

    - vodovodná prípojka ku kaštieľu (cena zostáva zo zmluvy) 

       - v hodnote celkom                         11 426,36 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                  571,32 EUR 

                                   ŠR        -               1 142,64 EUR 

                                   EFRR   -               9 712,40 EUR  

    - kanalizačná prípojka ku kaštieľu 

       - v hodnote celkom                            12 232,08 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                   1 291,31 EUR 

                                   ŠR        -                   1 151,66 EUR 

                                   EFRR   -                   9 789,11 EUR  

3.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – inţinierske stavby: 

     - vonkajšie osvetlenie ku kaštieľu 

        - v hodnote celkom                    9 546,14 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -             477,31 EUR 

                                   ŠR        -             954,61 EUR 

                                   EFRR   -          8 114,22 EUR  

       - OR odporučila, aby sa dodatkom zaoberala finančná komisia   

 

13.) Rozpočtové opatrenie č. 8 
 

Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo rozpočtové opatrenie v súvislosti so zmenami k dotácii 
na „Kaštieľ“  
        V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh 
rozpočtového opatrenia: 
Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. 

3) zákona č. 583/2004 Z. z. a to 

- zníţenie príjmov na poloţke rozpočtu 322001 – dotácia na kaštieľ zo ŠR o sumu 4 385,73 

EUR 

- zníţenie príjmov na poloţke rozpočtu 322001 – dotácia na kaštieľ z EFRR o sumu 

37 278,71 EUR 

 

Po podpísaní dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo 

k zmene výšky oprávnených výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa zo sumy 758 700,75 Eur na sumu 

660 975,96 Eur. Zmenou rozpočtu príjmov dochádza k zníţeniu prebytku rozpočtu podľa tabuľky:  
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Rekapitulácia rozpočtu  2011  - upravený rozpočet  

       + prebytok 

v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 

Bežný rozpočet 3 751 879,75 3 562 788,27 189 091,48 

Kapitálový rozpočet 2 081 959,22 1 566 599,49 515 359,73 

Finančné operácie 102 537,19 631 809,95 -529 272,76 

Spolu 5 936 376,16 5 761 197,71 175 178,45 

 

 

      - v ţiadosti o dotáciu bola cena podľa projektu, vysúťaţená cena je niţšia ako projektovaná  

   - OR berie na vedomie a odporúča, aby sa dodatkom zaoberala finančná komisia   

    

14.) Rozpočtové opatrenie č. 9 

 

Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo rozpočtové opatrenie v súvislosti so zmenami k dotácii 

na „Kaštieľ“  

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh rozpočtového opatrenia: 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.: 

1. Presun v príjmovej časti rozpočtu z poloţky 322001 na poloţku 312001 – dotácia na 
kaštieľ zo štátneho rozpočtu v sume 6 475,38 EUR. Ide o presun z kapitálových príjmov 
na beţné príjmy. 

2. Presun v príjmovej časti rozpočtu z poloţky 322001 na poloţku 312001 – dotácia na 
kaštieľ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 55 040,79 EUR. Ide o presun 
z kapitálových príjmov na beţné príjmy. 

3. Presun z kapitálových výdavkov na beţné výdavky z poloţky 0620 717002 – 
rekonštrukcia kaštieľa v celkovej sume 85 918,76 EUR na poloţky uvedené v rozpise:  

- 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníţenie o sumu 67 620,79 Eur 
- 11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníţenie o sumu 7 955,38 Eur 
- 11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníţenie o sumu 10 342,59 Eur 
- 11S1 0620 637005 – externý manaţment zdroj EÚ– zvýšenie o sumu 12 580,00 Eur 
- 11S2 0620 637005 – externý manaţment zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 1 480,00 Eur 
- 11GA 0620 637005 – externý manaţment vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 740,00 

Eur 
- 11S1 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 44 291,14 

Eur 
- 11S2 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 5 210,72 

Eur 
- 11GA 0620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 

2 605,35 Eur 
- 41 0620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 6 364,89 

Eur 
- 11S1 0620 633002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 3 760,67 Eur 
- 11S2 0620 633002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 442,43 Eur 
- 11GA 0620 633002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 221,22 

Eur 
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- 11S1 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 322,18 Eur 
- 11S2 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 466,94 Eur 
- 11GA 0620 633004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 233,47 

Eur 
- 11S1 0620 633013 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 697,81 Eur 
- 11S2 0620 633013 – softvér zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 82,09 Eur 
- 11GA 0620 633013 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 41,05 Eur 

 

4. Presun medzi poloţkami kapitálového rozpočtu z poloţky 0620 717002 – rekonštrukcia 
kaštieľa v celkovej sume 204 145,81 EUR na poloţky uvedené v rozpise:  

- 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníţenie o sumu 173 506,99 Eur 
- 11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníţenie o sumu 20 412,59 Eur 
- 11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníţenie o sumu 10 228,84 Eur 
- 41 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2,61 Eur 
- 11S1 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 187,12 Eur 
- 11S2 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 22,01 Eur 
- 11GA 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 11,01 Eur 
- 41 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 26,81 Eur 
- 11S1 0620 711003 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 755,08 

Eur 
- 11S2 0620 711003 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 441,77 

Eur 
- 11GA 0620 711003 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 

1 220,88 Eur 
- 41 0620 711003 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2 973,61 

Eur 
- 11S1 0620 713002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 960,57 Eur 
- 11S2 0620 713002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 348,30 Eur 
- 11GA 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 174,16 

Eur 
- 41 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 424,16 Eur 
- 11S1 0620 713003 – telekom. technika EÚ – zvýšenie o sumu 1 777,44 Eur 
- 11S2 0620 713003 – telekom. technika ŠR – zvýšenie o sumu 209,11 Eur 
- 11GA 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 104,56 Eur 
- 41 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 256,66 Eur 
- 11S1 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 128,80 Eur 
- 11S2 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 368,09 Eur 
- 11GA 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 1 184,05 

Eur 
- 41 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 2 883,88 Eur 
- 11S1 0620 717001 – kaštieľ zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 122 136,28 Eur 
- 11S2 0620 717001 – kaštieľ zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 14 368,97 Eur 
- 11GA 0620 717001 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 7 184,49 Eur 

 
 a ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo rozpočtové opatrenie v súvislosti so 
zaradením nových lávok v obci  

5. Presun z poloţky rozpočtu 0620 717001 – výstavba nových lávok (zníţenie programu 
3.3) na poloţku rozpočtu 0620 635006 – oprava a údrţba budov (zvýšenie programu 
15.1) v sume 40 572,72 EUR. Presun z dotácie na odstránenie následkov povodne 
z kapitálových na beţné výdavky. 

6. Presun z poloţky rozpočtu 0620 716 – projekt na výstavbu nových lávok (zníţenie 
programu 3.3) na poloţku rozpočtu 0620 637005 – špeciálne sluţby (zvýšenie programu 
15.1) v sume 6 559,66 EUR. Presun z dotácie na odstránenie následkov povodne 
z kapitálových na beţné výdavky. 
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7. Presun z poloţky rozpočtu 0620 717001 – výstavba nových lávok (zníţenie programu 
3.3) na poloţku rozpočtu 0620 635006 – oprava a údrţba budov (zvýšenie programu 
15.1) v sume 38 598,38 EUR. Presun z kapitálových výdavkov na beţné výdavky. 

a ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo iné rozpočtové opatrenia  

8. Presun z poloţky rozpočtu 0310 633006 – všeobecný materiál na poloţku rozpočtu 0310 
633013 – softvér a licencie v sume 170,00 EUR za doplnkový modul k programu 
Centrála pre komunikáciu s USEP (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra 
SR). 

Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových príjmov a výdavkov programového 
rozpočtu. 
 - OR odporučila na schválenie do OZ 

 

15.) Rozpočtové opatrenie č. 10 

 

Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo rozpočtové opatrenie v súvislosti so štátnou dotáciu na 

koordinátorov a sčítacích komisárov (mzda a odvody) - sčítanie obyvateľstva  v máji 2011 

           V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu návrh 
rozpočtového opatrenia: 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to 

1. Zvýšenie príjmov na poloţke 312001 – dotácia na sčítanie obyvateľstva v sume 9 473,24 
EUR podľa výnosu MF a zvýšenie výdavkov na poloţke rozpočtu 0132  - rámcové 
plánovacie a štatistické sluţby (podprogram 15.3) v nasledujúcom zloţení:  
- 614 odmeny                           550,00  
- 620 odvody do poisťovní                         253,05   
- 633006 materiál                 13,95  
- 637004 všeobecné sluţby               25,30  
- 637027 odmeny mimo prac. pomeru         8 630,94 
SPOLU                        9 473,24 EUR   

Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo iné rozpočtové opatrenia    

2. Zvýšenie príjmov na poloţke 292027 – iné príjmy v sume 3 268,75 EUR za preplatenie 
nákladov na vykonanie ROEP a zvýšenie výdavkov v nasledujúcom zloţení:  
- 01116  637012 poplatky a odvody v sume 704,00 - ide o poplatok za vykonanie ROEP 
- 0810 642001 – transfer pre TJ Slovan v sume 1 500,00 – navýšenie výdavkov na 

prepravu z dôvodu postúpenia odd. futbalistov do vyššej skupiny na základe ţiadosti 
pána poslanca  Špenera a prejednaní v zastupiteľstve dňa 23.6.2011. 

- 0620 637004 všeobecné sluţby v sume 1 064,75 – zlikvidovanie domčeka v súvislosti 
s výstavbou nákupného centra  

 
Ekonomické oddelenie  OcÚ – pripravilo iné rozpočtové opatrenia   v súvislosti s prijatou 
vládnou dotáciou na protipovodňové opatrenia 

3. Zvýšenie príjmov na poloţke 312001 – dotácia na protipovodňové opatrenia v sume 
91 030,00 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 
prvého realizačného projektu a zvýšenie výdavkov na poloţke rozpočtu 0560 – ochrana 
ţivotného prostredia (podprogram 5.3) v nasledujúcom zloţení: 
- 610 mzdy     3 746,00 
- 620 odvody do poisťovní   1 308,80 
- 620 odvody z dohôd           7,00 
-  632003 poštovné a telek. sluţby     500,00 
- 633004 náradie    4 550,00 
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- 633006 všeobecný materiál            46 481,06 
- 633010 ochranné pomôcky   1 004,20 
-  634001 PHM – doprava osôb  2 878,00 
- 634004 prepravné     1 560,00 
- 636002 prenájom mechanizmov           16 100,00 
-  637001 školenie       500,00 
- 637003 propagácia         65,00 
-  637005 špeciálne sluţby   9 000,00 
- 637014 stravovanie    2 436,94 
- 637027 dohody mimo prac. pomeru     893,00 

 
4. Zvýšenie príjmov na poloţke 312001 – transfer z Úradu práce na protipovodňové opatrenia 

v sume 19 046,74 EUR na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu 
zamestnanosti na realizáciu ochrany pred povodňami na poloţke rozpočtu 0560 – ochrana 
ţivotného prostredia (podprogram 5.3) v nasledujúcom zloţení: 
- 610 mzdy      14 114,00 
- 620 odvody do poisťovni     4 932,74 

 

- OR odporučila na schválenie do OZ 

 

16.) Ponuka Slovenskej filharmónie 

 

- koncert Warchalovcov na 10.10.2011  v KD Smiţany  

- propagáciu robí Slov. filharmónia sama, výšku vstupného stanovuje obec 

- za vystúpenie poţadujú 1 000,- Eur 

       - OR odporučila overiť, či OKC má financie na zorganizovanie koncertu. 

 

17.) Platový poriadok 

 

Ing. Kotrady   – zamestnankyňa  ekonomického oddelenia ukončila VŠ štúdium, čím splnila 

podmienku zaradenia do vyššej platovej triedy 

- starosta zamestnankyňu v rámci svojich kompetencií zaradil do vyššej platovej triedy bez 

navýšenia finančných prostriedkov 

    - OR  vzala na vedomie 

 

18.) Verejné obstarávanie – elektronické aukcie  

 

Klub poslancov ţiada zastaviť verejné obstarávanie : V Smiţanoch 22.8.2011 

Vec:   Výzva na zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Zabezpečenie 
sluţby elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní“   

         Ako predseda Klubu poslancov v Smiţanoch Vám predkladám výzvu na  zrušenie 
verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie sluţby elektronickej aukcie 
vo verejnom obstarávaní“.   
Odôvodnenie: 
1.   Podmienky predmetného verejného obstarávania pre zákazku „Zabezpečenie sluţby 

elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní“  neboli prejednané v komisii a neboli 
predloţené obecnej rade k odsúhlaseniu, čím došlo k porušeniu uznesenia OZ č. 7/1/2010 ( 
preschválené 17.2.2011). 

2.   Vo výzve „Zabezpečenie sluţby elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní“  je  v bode 
18. Otváranie ponúk uvedené: „Otváranie ponúk bude bez účasti uchádzačov.“, čím bol  
hrubo porušený § 41 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý znie: 

      Otváranie ponúk 
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Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení pouţitom ako výzva na súťaţ. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením sa overí 
neporušenosť ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, 
určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné 
údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Kaţdú otvorenú ponuku komisia označí 
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predloţená. 

3.  Výzva neobsahuje variant 3. Nákup softvéru (alternatíva pri ktorej by celé verejné 
obstarávanie prevádzkovala obec) 

4.   V bode 19. Kritéria na hodnotenie ponúk je uvedené: 
      Verejný obstarávateľ stanovil pre výber dodávateľa predmetu zákazky ukazovateľ 

ekonomicky 
      najvýhodnejšej ponuky ktorým je: 
 
      Variant č. 1: 
    - najniţšia navrhovaná cena vrátane DPH za elektronickú aukciu na kľúč       70% 
    - odmena z úspory dosiahnutej v elektronickej aukcii                                 30 %  
     Z dôvodu, ţe odmena z úspory dosiahnutej v elektronickej aukcii nemôţe byť v ponuke 

uvedená v eurách, keďţe v súčasnosti nevieme určiť výšku dosiahnutej úspory za 24 
mesiacov (môţe byť napr. v percentách), môţe sa stať, ţe celková odmena za 24 
mesiacov bude vyššia ako finančné limity stanovené v § 4 odseku 5 zákona č.25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní pre zákazku z nízkou hodnotou a preto táto výzva musí byť 
uverejnená vo vestníku verejného obstarávania ako podprahová zákazka.                                           
Z uvedených dôvodov Vás, v mene Klubu poslancov OZ v Smiţanoch, vyzývam na 

zrušenie verejného obstarávania „Zabezpečenie sluţby elektronickej aukcie vo verejnom 
obstarávaní“ a po jeho zrušení navrhujem nasledovný postup: 
1. odsúhlasiť podmienky v novej navrhnutej výzve v komisii pre prípravu verejného 

obstarávania pozostávajúcej z poslancov OZ s odborným vzdelaním  alebo poţadovanou 
odbornou praxou 

2. odsúhlasiť podmienky v novej navrhnutej výzve v obecnej rade,   
3. zverejniť novú výzvu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade s platnými 

uzneseniami OZ v Smiţanoch.  
  
Ing. Kotrady : 

- k bodu 1. na obecnej rade sme podmienky pre verejné obstarávanie prečítal, boli vypísané 

pod menom prednostu obecného úradu s tým, ţe sa jedná o elektronickú aukciu pre všetky 

zákazky, nejedná sa konkrétne o nejaké práce 

- k bodu 2. na obecnom úrade máme dotaz z úradu pre verejné obstarávanie  - vo vzťahu 

k postupom k VO s nízkou hodnotou. Vo vzťahu k postupu s nízkou hodnotou  VO postupujeme 

podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní.  Obstarávateľ určuje podmienky. Otvoria sa obálky 

– povie sa uchádzač a cena, po otvorení sa prechádzajú podmienky bez uchádzačov 

- k bodu 3. ak by malo toto platiť, nemusíme robiť ţiadne VO, treba mať osobu spôsobilú, 

aukčnú sieň a splniť všetky podmienky ... toto obec nechce robiť. Toto robia komerčné firmy. 

- k bodu 4. to je váhovosť, podľa ktorej budeme hodnotiť. Nie je to odmena. 

Ing. Malina k dnešnému dňu (22.8.2011) – je predloţená jedna cenová ponuka. 

Ing. Zekucia – je potrebné, aby sa dodrţal stanovený dátum určený pre VO  - ak 28.8. je nedeľa 

logicky nasleduje dátum po a nie 5 dní menej.  

Pri zákazkach s nízkou hodnotou postupujeme podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  - t.j. v platnom znení bola spracovaná výzva na zákazku s nízkou hodnotou na 

dodávku tovaru a poskytnutie sluţby „Zabezpečenie sluţby elektronickej aukcie vo verejnom 

obstarávaní„ , ktorá zabezpečí proces verejného obstarávania v nasledovných variantoch:  

1) zabezpečenie elektronickej aukcie na kľúč  
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2) realizácia verejného obstarávania s pouţitím elektronickej aukcie v termínoch podľa 

poţiadaviek a podmienok verejného obstarávateľa.  

Sluţba elektronickej aukcie na kľúč musí zahŕňať:  

-vytvorenie elektronickej aukcie na základe zápisnice odovzdanej verejným obstarávateľom  

-odoslanie výziev na účasť v elektronickej aukcii minimálne 2 dni pred konaním aukcie  

-administrácia elektronickej aukcie  

-vyhodnotenie elektronickej aukcie a odoslanie protokolu o priebehu aukcie verejnému 

obstarávateľovi  

Technické zabezpečenie:  

-prevádzka systému na serveroch poskytovateľa  

-preukázanie zabezpečenia a kvality housingového centra, v ktorom sú servery umiestnené  

-zabezpečenie support linky a administrácie aukcií  

-zabezpečenie dodávateľského servisu  

-konzultácie  

Sluţba realizácie verejného obstarávania s pouţitím elektronickej aukcie musí zahŕňať:  

-celý proces verejného obstarávania s pouţitím elektronickej aukcie a po ukončení celého  

procesu odovzdanie kompletného spisu z VO verejnému obstarávateľovi.  

Nákup softvéru elektronického verejného obstarávania musí zahŕňať:  

-schopnosť realizovať verejné obstarávanie dvojkolovo  

-moţnosť verejné obstarávanie vyhodnotiť po I. kole  

-predmetom aukcie musia byť všetky kritériá hodnotenia, to znamená, ţe ak je kritériom na  

vyhodnotenie ponúk najniţšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ponuky  

budú vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, východiskom elektronickej  

aukcie budú ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických poţiadavkách  

a určených kritériách na vyhodnotenie ponúk.  

-komunikácia v elektronickej aukcii musí byť výhradne elektronickou formou  

-kaţdý uchádzač verejného obstarávania musí mať vlastné pracovné prostredie zabezpečené:  

prihlasovacím menom a heslom, autentifikačnou kartou – GRID faktor bezpečnosti, moţnosťou  

navolenia IP adresy, z ktorej sa uţívateľ prihlasuje do systému.  

Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie predmetu obstarávania je 24 mesiacov od 

podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

Podmienkou  účasti na výberovom konaní je:  

a) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených  

v ponuke  

b) aktuálny doklad o oprávnení podnikať ( originál, alebo overená fotokópia výpisu  

z obchodného registra, ţivnostenského listu, alebo dokladu o zapísaní do zoznamu  

v profesijnom zozname, vedený profesijnou organizáciou), v ktorom musí byť zapísaný  

predmet podnikania oprávňujúci ho na dodanie poţadovaného predmetu zákazky.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie poţadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená 

podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 

č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o 

cenách.  

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý poţadovaný predmet zákazky,  

vyčíslená za jednotlivé stupne dokumentácie v eurách s DPH a bude uvedená v návrhu na  

plnenie kritéria.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  

uvedie v zloţení: 

-navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,  
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-sadzba DPH a výška DPH,  

-navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, ţe 

nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.  

Cena uvedená v ponuke musí byť maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy.  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.  

Lehota na predkladanie ponúk bola OR predlţená z 23.8.2011 do 30. augusta 2011 do 14,30 

hod. 

Otváranie ponúk bude 23. augusta 2011 o 15,00 hod. bez účasti uchádzačov. 

Verejný obstarávateľ stanovil pre výber dodávateľa predmetu zákazky ukazovateľ ekonomicky  

najvýhodnejšej ponuky ktorým je:  

Variant č. 1:  

-najniţšia navrhovaná cena vrátane DPH za elektronickú aukciu na kľúč 70%  

-odmena z úspory dosiahnutej v elektronickej aukcii 30 % / váhovosť kritéria / 

Variant č. 2:  

-najniţšia navrhovaná cena vrátane DPH za celú poskytnutú sluţbu rozšpecifikovaná podľa 

druhu zákazky  

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v termíne do 7 dní od doručenia  

oznámenia o výsledku verejného obstarávania.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predloţených ponúk ak sa zmenia  

okolnosti, za ktorých sa súťaţ vyhlásila, alebo ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak počas priebehu plnenia zmluvného  

vzťahu, fyzická alebo právnická osoba, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu, stratí  

schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu  

s uchádzačom, ktorý po vyhodnotení ponúk sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

    - OR berie vedomie pripomienky pána starostu k žiadosti o zrušenie VO na vedomie a  

 žiadala predlžiť termín na predkladanie ponúk uchádzačov do 30.8.2011. 

 

        19.)  Rôzne 

Ing. Malina  – predaj hasičského auta LIAZ – na výzvy na odpredaj vozidla nereagoval nikto, 

výzvy boli odoslané aj okolitým obciam, záujem o kúpu neprejavila ţiadna obec 

- Ing. Zekucia vráťme sa k cene, ktorú určil znalec  

      OR odporúča zníţiť cenu z 1 500,- Eur na cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 1 013,- Eur 

s DPH. 

Mgr. Trošanová – aká je situácia ohľadne rekonštrukcie námestia 

Ing. Kotrady – dňa 22.8.2011 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi prác firme AIFFAGE ( 

v subdodávke práce vykonáva pán Hadušovský – firma MIGI. 

- práce budú vykonané v rozsahu: vybuduje sa lavička pre chodcov pri Evanielickom kostole, 

lavička pre peších pri cirkevnej škole, pri kostole bude vybudovaná fontánka a pri obecnom 

úrade sa vybuduje pódium. Budú opravené chodníky, osadia sa lavičky, smetné koše, stoţiare 

– ostatné náklady budú refundované. 

 

Mgr. Szitová – nové lavičky cez potok Brusník sú mohutné, modrá farba nevhodná. Dá sa dizajn 

navrhovaný projektantom ovplyvniť? 

Ing. Kotrady – lavičky sú pekné a musia spĺňať statické poţiadavky. Taktieţ musí byť dodrţaný 

prietok podľa projektu na 100 – ročnú vodu. Spodná hrana lavičiek podľa noriem musí byť  
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minimálne 0,5 m nad úrovňou 100 – ročnej vody. Lavičky sú samonosné, modrá farba je farba 

obce 

 

Mgr. Trošanová – poďakovala za zrealizovanie ulice Komenského ako jednosmernej. Treba 

vyznačiť prechody na ulici Tatranskej a Rázusovej. 

Ing. Kotrady – realizáciu budeme urgovať na Správe ciest 

Mgr. Szitová – nutné urgovať Správu ciest kvôli oprave poklopu na ulici Tatranskej blízko 

kriţovatky Staničnej 

 

Ing. Zekucia – opraviť poklop na ulici Slovenského raja 

 

Mgr. Szitová – prečo sa nepokračuje v dočisťovaní  Brusníka 

Starosta - viackrát sme vyzvali firmu NO LIMIT s.r.o.(dodávateľa prác) na podpísanie dodatku 

k zmluve, zatiaľ sa nedostavili. Taktieţ vysoká  hladina vody a počasie  podľa konateľov firmy 

nedovoľovalo realizáciu prác. Zo strany obce z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov nebola 

uhradená posledná faktúra. Táto záleţitosť sa dnes (22.8.2011) odstránila.  

 

Mgr. Szitová – počas akcie p. Šarišského v kultúrnom dome bol opakovane porušený nočný 

kľud. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 


