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Zápis z 10. zasadnutia OR, konaného dňa 12.9.2011 
 
Prítomní:        Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, Ing. Zekucia,  p. Orinčáková,                                 

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomní:   - 
 

1.)  Zasadnutie sociálno – bytovej komisie 
- dňa 18.8.2011 zasadala sociálno-bytová komisia  

Zaoberala sa:  
a) Ţiadosť p. Anny Neupauerovej o poskytnutie opatrovateľskej sluţby. Po úmrtí 

manţela, ktorý ju opatroval jej zdravotný stav vyţaduje opatrovateľku 
- komisia odporúča ţiadosti vyhovieť a od 1.9.2011 prideliť ţiadateľke opatrovateľku 
OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

b)  Ţiadosť p. Bubelínyovej, ktorá zastupuje svoju nevládnu matku p. Agnesu Grečkovú, 
o navýšenie počtu hodín opatrovateľskej sluţby zo 4 na 8 hod. Sama opatruje matku 
v popoludňajších hodinách a v noci, potrebuje pomoc pri dennej starostlivosti.  

- komisia odporúča p. Bubelínyovej obrátiť sa na SČK o pomoc pri opatrovaní matky, 
aby zvyšné hodiny vykryli ich opatrovateľkou 
OR súhlasí so stanoviskom  komisie 
 

c) Ţiadosť p. Jána Petroviča o poskytnutie sociálnej pôţičky na rekonštrukciu svojho 
rodinného domu. 
- komisia odporúča ţiadateľovi obrátiť sa na komerčnú inštitúciu 
OR súhlasí so stanoviskom  komisie  
 

d) Ţiadosť p. Miriam Šubovej o urýchlené riešenie jej bytovej otázky. Je rozvedená, býva 
v podnájme, má dve maloleté deti, ktoré navštevujú ZŠ v Smiţanoch. Ţiadateľka nie je 
prihlásená k trvalému pobytu v obci. 

      - komisia vzhľadom k tomu, ţe obec nedisponuje voľným bytom, odporučila zaradiť 
ţiadosť do poradovníka ţiadateľov. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

e) Na zasadnutie sociálno-bytovej komisie bola prizvaná hlavná kontrolórka obce, ktorá 
informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu z poloţky opatrovateľská sluţba za 1. polrok 
2011 

- komisia konštatovala, ţe čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným  rozpočtom na 
rok 2011. 

     OR vzala informáciu na vedomie 
 
 

Na základe jednania na sociálnej komisii pani poslankyňa Orinčáková predloţila na rade 
návrh uznesenia, týkajúce sa kontroly bytov v osade. Obecný úrad skontroluje či byty uţívajú 
nájomníci, ktorým bol byt pridelený. 
- na zasadnutie OZ, ktoré je plánované v novembri 2011 obecný úrad predloţí správu 
o kontrole v nájomných bytoch niţšieho štandardu v osade. Zodpovedný je prednosta OcÚ 
Ing. Miroslav Malina. 
 
 

2) Zasadnutie stavebnej komisie 
Dňa 23.8.2011 zasadala stavebná komisia, ktorá sa zaoberala: 

 
2.1.a)Ţiadosť Ing. Juraja  Hajčáka, bytom Za kaštieľom 4 Smiţany o odkúpenie pozemku  

pod rekreačnou chatou na Košiarnom brieţku parc. č. 2095/16- lesné pozemky  
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o výmere 165 m2. 
 
 

- stavebná komisia odporúča odpredaj pozemku za podmienok, ktoré boli uvedené vo 
výzve doručenej v máji 2011 ţiadateľovi, to znamená podpísanie dodatku k nájomnej zmluve 
s platnou sadzbou nájomného pre rok 2011 resp. moţnosť ukončiť nájomný vzťah 
uzatvorením kúpnej zmluvy na predmet nájmu. Stavebná komisia odporúča OZ posudzovať 
tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
          OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2.1.b)Ţiadosť Ing. Miroslava Močáryho, bytom Gelnická 51, Košice o odkúpenie pozemku  
pod rekreačnou chatou na Košiarnom brieţku parc. č. 2037/17 – zastavené plochy a  
nádvoria o výmere 163 m2 

- stavebná komisia odporúča odpredaj pozemku za podmienok, ktoré boli uvedené vo 
výzve doručenej v máji 2011 ţiadateľovi, to znamená podpísanie dodatku k nájomnej zmluve 
s platnou sadzbou nájomného pre rok 2011 resp. moţnosť ukončiť nájomný vzťah 
uzatvorením kúpnej zmluvy na predmet nájmu. Stavebná komisia doporučuje OZ 
posudzovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2.2.)Ţiadosť Bc. Jaroslava Lehotského, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Keţmarok 
o odkúpenie pozemku o výmere 21m2 podľa GP č. 41688635- 30/2011 na Košiarnom 
brieţku v blízkosti parc. č.  2037/164 o výmere 169 m2, ktorú vlastní. 

-     stavebná komisia odporúča odpredaj pozemku o výmere 21m2 podľa GP č. 41688635- 
30/2011 na Košiarnom brieţku na parc. č.  KN E 2095/1 v k. ú. Smiţany. Stavebná komisia 
odporúča  OZ posudzovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2.3.)Riešenie problému s neplatením nájomného za pozemky na Košiarnom brieţku, 
podľa novej sadzby v prípadoch, keď si nájomcovia odkúpili pozemky. Vysvetlenie, prečo 
bola uzatvorená kúpna zmluva predtým, neţ si nájomca vysporiadal nedoplatky za 
nájom.  
- stavebná komisia odporúča, aby vyrovnali nedoplatok všetci nájomcovia, ktorí majú  

uzavreté resp. uzavrú kúpne zmluvy do konca roka 2011  v zmysle platnej nájomnej zmluvy. 
Nájomcovi pozemku, ktorý do 31. 12. 2011 zmluvu nepodpíše, ani nepoţiada o odkúpenie 
pozemku, bude mu v zmysle Občianskeho zákonníka zaslaná výpoveď nájomnej zmluvy. 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2.4.) Informácia o odpovedi Reg. odboru Slovenského pozemkového fondu, Spišská 
Nová Ves na aktualizovanú ţiadosť obce z roku 2011 vo veci odpredaja pozemkov pre 
IBV Panský kruh. Informácia o podkladoch, na základe ktorých obecný úrad stanovil 
príspevok stavebníkov na inţinierske siete  v lokalite Panský kruh vo výške 15 000 - 
20 000 €. 

- stavebná komisia berie na vedomie, ţe cena bola vyrátaná z rozpočtu k projektovej  
dokumentácii, reálne sa táto môţe zníţiť o 30 percent pri verejnom obstarávaní. Stavebná 
komisia odporúča, aby sa stavebné povolenie vydalo iba tomu, kto bude mať uzavretú kúpnu 
zmluvu a zaplatený príspevok k spolufinancovaniu TV k IBV Panský kruh. Ďalej stavebná 
komisia odporúča poţiadať  SPP a.s., VSD a.s., Veolia a .s. (voda, kanál) a telekomunikácie 
o realizáciu inţinierskych sietí v predmetnej lokalite. 
 
- stavebná komisia odporúča poţiadať SPP a.s., VSD a. s. Veolia a .s., (voda,  
 kanál) a telekomunikácie o realizáciu sietí v lokalitách, kde je to potrebné (IBV  
rómska osada). 
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OR súhlasí so stanoviskom komisie. Podobný postup odporúča aj pri budovaní 
inţinierskych sietí v priemyselnom parku Jamy. 
 
 

2.5.)Stavebné úpravy v MŠ Ruţová - predloţenie projektu, informácia o ďalšom postupe. 
- stavebná komisia doporučuje, aby odd. výstavby a ŢP poţiadalo o informáciu 
o podmienkach, za ktoré by projektant vyšpecifikoval rekonštrukciu hyg. zariadení v zmysle 
poţiadaviek RÚVZ z rozpočtovej časti projektu. Vyhlásenie verejného obstarávania odporúča 
podmieniť výsledkom týchto informácií. Podmienky verejného obstarávania pripraví odborne 
spôsobilá osoba, ktorá do nich zahrnie rozčlenenie stavby na etapy a prioritnou etapou je 
rekonštrukcia hyg. zariadení v zmysle poţiadaviek RÚVZ. Pripravené podmienky Ing. 
Baginová  predloţí na odsúhlasenie poslancom (povereným zastupiteľstvom) následne sa 
odsúhlasia na obecnej rade aţ potom sa  uverejnia vo vestníku. 
 
Starosta upozornil na to, ţe predmet obstarávanie nie je moţné deliť. Je moţná dohoda 
s vybratým dodávateľom prác, ţe rekonštrukcia sa rozdelí na jednotlivé etapy podľa 
finančných prostriedkov. Ak by projektant  v projekte rozdelil rekonštrukciu na etapy, stálo by 
to zbytočne obec ďalšie peniaze. 
   
 

 
3.) Mimoriadne zasadnutie stavebnej komisie 

Dňa 9.9.2011 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie stavebnej komisie. 
Prerokovávala: 

a) Ţiadosť Petra Vranu, bytom Iliašovská 20, Smiţany o súhlas so zmenou vlastníka 
pozemku na Košiarnom brieţku parc. č. C-KN 2037/159 o výmere 169 m2 – zast. plochy. 
Súčasný vlastník pozemku zapísaný na LV č. 3308 k. ú. Smiţany je Silvester Morandíny, 
bytom Brusník 21, Smiţany. Na liste vlastníctva je zapísaná poznámka o začatí exekučného 
konania a vecné bremeno. 

     Zasadnutia sa zúčastní p. Ľudovít Vrana. 
Stavebná komisia odporúča dať súhlas so zmenou vlastníka parc. č. C-KN 2037/159                    
o výmere 169 m2 – zast. plochy na nového vlastníka Petra Vranu, bytom Iliašovská 20, 
Smiţany po prerokovaním s  právnikom. Zároveň stavebná komisia odporúča, aby nový 
vlastník doplatil obci rozdiel pôvodnej kúpnej ceny a v súčasnosti platnej ceny za pozemok 
podľa VZN č. 85.   

OR súhlasí so stanoviskom komisie, odporúča, aby v zmluve bolo vyznačené, ţe 
vecné bremeno (odpredaj do 10 rokov) prechádza na nového vlastníka 
 

b) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaţe na predaj pozemku parc. č. C-KN 
1697/88 v rómskej osade. 
-   stavebná komisia odporúča predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/88 v k. ú. Smiţany 
v zmysle výsledku obchodnej verejnej súťaţe konanej dňa 10. 8. 2011 víťazovi súťaţe 
Zuzane Tomášekovej, bytom Štrkovec 1052/2, Smiţany v cene 1 800 ,- € vrátane DPH 

OR súhlasí s odporúčaním komisie. 
 

c) Stavebná komisia bola oboznámená so skutočnosťami ohľadom realizácie stavby: 
„Rekonštrukcia Nám. M. Pajdušáka“. Zistili sa skutočnosti, ţe je rozdiel medzi výmerou 
a farbou zámkovej dlaţby uvedenej v rozpočte a kladačskom pláne, ktorý predloţil projektant 
dňa 9. 9. 2011. Je potrebné zváţiť výmenu obrubníkov na chodníku od prevádzky POLLUX 
po zadnú časť radnice, nakoľko v tejto časti projekt uvaţuje iba s výmenou dlaţby. Predseda 
stavebnej komisie bude informovať o tejto situácii ostatných poslancov OZ. Nakoľko projekt 
rieši iba rekonštrukciu vrchnej časti Lávky pri evanjelickom kostole, je nutné vyčleniť finančné 
prostriedky na realizáciu spodnej časti (základy) z rozpočtu obce. 
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- starosta informoval, ţe vo výkaze výmer projektant uviedol rozdielnu farbu zámkovej 
dlaţby, pri spracovaní projektu mal projektant sivú dlaţbu, ale vo výkaze výmer mal farebnú 
hnedo – červenú a tá je drahšia.  

- ďalej projektant navrhol pôvodné obrubníky, ale šírka chodníka je taká, ţe je nutné 
zarezávať dlaţbu cca 5 cm, preto boli navrhnuté nové obrubníky. Obecný úrad dal dotaz 
dodávateľovi prác aby vyčíslil sumu. ktorá by bola potrebná na úpravy  - jednalo by sa 
o dodatok k zmluve o dielo  v sume cca 2700,- eur, ktoré nie sú oprávneným nákladom 

- lávka pri evanjelickom kostole – projektant uvaţoval o vyuţití pôvodných základov. 
Kvôli statike treba dodrţať rozpätie pätiek lávky, staré pätky poškodené pri povodni treba 
nahradiť novými. Od 1.4.2010 platí nová norma zaťaţenia lávky. V schválenej dotácii máme 
iba vrchnú časť lávky bez základov – suma na nové základy ešte nie je vyčíslená. 
 
Ing. Zekucia poznamenal, ţe zodpovednosť za nedostatky v projekte má znášať projektant 
a ďalej poţiadal starostu aby jednal s dodávateľom stavby ,či by práce naviac  - obrubníky, 
nevykonali pre obec sponzorsky. 
 
Hlavná kontrolórka  sa informovala aký dopad by tento uvaţovaný dodatok mal na rozpočet 
roku 2011, keďţe sú to neoprávnené náklady. 
Starosta odpovedal, ţe sa to prejaví v rozpočte roku 2012, nakoľko splatnosť faktúr je 90 dní  
. 
P. Orinčáková sa informovala, ţe ako je moţné ţe sme takýto projekt od projektanta 
prevzali. 
Starosta odpovedal, ţe Ing. Burak – projektant  projekt obci odovzdal na poslednú chvíľu. 
Ráno o 8.00 hod projekt sme prevzali a o 9tej hod. sme boli objednaní na krajskom úrade – 
nebol čas projekt kontrolovať. 
 

- poslanci sa informovali, či bude chodník aj pre autá 
- starosta povedal, ţe chodník je určený iba pre chodcov 
 
OR odporúča jednať s dodávateľom, aby nové obrubníky osadil sponzorsky, ak 

nebude súhlasiť, tak ostanú pôvodné. 
 
 

4.) Zasadnutie finančnej komisie 
Dňa 24.8.2011 rokovala finančná komisia.  
Zaoberala sa: 

a) – čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2011 
 

- Finančná komisia odporúča pri  verejných obstaraniach zadávať podmienky pri 
príprave  projektov tak, aby boli vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) v cene materiálu 
a prác. 

- Dôvodom tohto opatrenia, je fakt, ţe VRN neboli ministerstvom uznané ako 
oprávnené náklady pri schvaľovaní dotácie na rekonštrukciu kaštieľa – jedná sa 
o sumu  6 563,12 €. 

Vyhneme sa tak:  1.   neuznaniu a nepreplateniu nákladov z prostriedkov EU, 
2. predraţeniu obstarávania  sluţieb a materiálov aj z obecných  

finančných prostriedkov  
 
OR súhlasí, ak je to v súlade s rozpočtovými pravidlami 
 

b)  Regenerácia sídiel  
 
– začala sa rekonštrukcia námestia obce - financovanie námestia bude zabezpečené 
formou predfinancovania (o finančné prostriedky sa ţiadame vopred – pred uhradením 
faktúr, informovala pani Hricová vedúca finančného odd. OcÚ. Za ţiadosti ohľadom 
platieb na obecnom úrade zodpovedá Ing. Zimmermannová. 
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Finančná komisia odporúča pri kaţdom zadaní investičného projektu určiť projektový 
tím, stanoviť projektového manaţéra, ktorý bude postupovať v rámci PDCA (viď 
www.wikipedia.sk). 

- Finančná komisia odporúča zverejniť na internetovej stránke obce štúdiu 
cyklistického chodníka a projekt  na Panskom kruhu, aby záujemcovia o pozemok 
v tejto  lokalite mali predstavu o tom o aké pozemky sa jedná. 
- Finančná komisia odporúča v priaznivom počasí v rámci šetrenia PHM, amortizácie 
motorového vozidla, zlepšenia kontaktu s občanmi pouţívať na odľahlé úseky obce 
motorové vozidlo a na ostatné trasy zakúpiť a pouţívať bicykle. 
- Finančná komisia odporúča po uplynutí viazanosti zmlúv na tovary a sluţby – 
energie, pristúpiť k verejnému obstarávaniu. 
- Finančná komisia odporúča overiť naplánované výdavky v rozpočte na cintorín 
v poloţke všeobecný materiál a údrţba prístrojov – poţiadavku predloţil RNDr. 
Kandrík, overí Ing. Vitkovská. 
- Obec z Fondu sociálneho rozvoja poţiadala o finančné prostriedky na terénnych  soc. 
pracovníkov a asistentov (projekt 700,00 €). Finančná komisia ţiada oboznámiť 
zastupiteľstvo s výsledkom, či sme boli úspešní. Za projekt zodpovedná Mgr. 
Frankovičová, overí Ing. Vitkovská. 
 
- poslanci poţadujú komentár k rozpočtovým opatrenia do OZ OR 
- pri financovaní kašieľa predloţiť prehľad poloţiek, ktoré tvorili oprávnené náklady 
a ktoré hradí obec 
- starosta informoval, ţe náklady projektu boli vyššie ako bola vysúťaţená cena  
OR odporučila RO na schválenie do OZ 

 
c) Rozpočtové opatrenie č. 8 – predloţiť  vyčíslenie úpravy rozpočtu príjmu dotácie na 

Kaštieľ (pôvodný rozpočet, zmeny rozpočtu, nový rozpočet) , pripraví Ing. Vitkovská. 

OR odporučila RO č. 8 na schválenie do OZ 
 

d) Doplnené rozpočtové opatrenie č. 9 o bod 8. a 9. – overiť bod 9.presun z poloţky 

rozpočtu 0520 635004 – údrţba zariadení na poloţku rozpočtu 0520 637004 – 

všeobecné sluţby v sume 800,00 EUR, ktoré sú určené na čistenie kanalizácie v obci.   

OR odporučila RO č. 9 na schválenie do OZ 
 

e) Rozpočtové opatrenie č. 10 – za TJ  Slovan pán poslanec Špener ako poverený 

prezident klubu poţiadal o navýšenie dotácie o 1 500,00 €. Finančná komisia navrhuje 

obecnej rade (12.9.2011) predloţiť informáciu o trţbách klubu za vstupné t.j. 

výsledovku – pripraví p. Hricová. Ďalej finančná komisia navrhuje, aby ţiadosť 

prejednala  komisia pre kultúru a šport  - informáciu o rozhodnutí komisie pánovi 

poslancovi Špenerovi odovzdá Mgr., Szitová. 

OR odporučila RO č. 10 na schválenie do OZ 
 

f) Rozpočtový harmonogram - finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť s doplnením, ţe poslanci budú participovať uţ na príprave  rozpočtu a nie len 

v štádiu schvaľovania, aby sa zabezpečil prehľad o všetkých  pripravovaných 

aktivitách obce. 

OR súhlasí s odporúčaním komisie. 
 

g) Finančná komisia odporúča, aby bola rekonštrukcia rozvrhnutá tak ako bolo 

naplánované a prerokované na zasadnutí obecnej rady, postupovať etapovite. 

Finančná komisia odporúča prizvať  prejednaniu na obecnú radu Ing. Baginovu 

a riaditeľku MŠ z dôvodu posúdenia projektu rekonštrukcie MŠ. 

http://www.wikipedia.sk/
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OR odporúča na zasadnutie OR na prerokovanie rekonštrukcie MŠ prizvať aj 

riaditeľku MŠ Ruţová 

 

h) Monitorovacia správa bude spracovaná (zodpovedá vedúca finančného odd. p. 

Hricová)  a preposlaná v elektronickej forme poslancom OZ do 12.9.2011 – zabezpečí 

Ing. Vitkovská. 

OR vzala na vedomie 

 

i) Dofinancovanie akcie „Musica nobilis“ (cca 1 000,00 €) finančná komisia odporúča 

nájsť finančné prostriedky na túto akciu  na kultúrnej komisii, kde je prítomná aj 

riaditeľka OKC Mgr. Cvengrošová  – zabezpečí Mgr. Trošanová. 

OR odporúča, aby sa týmto zaoberala kultúrna komisia. 

 

j) V rámci diskusie bola prejednaná výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu 

horáka v kotolni na sídl. Za kaštieľom v Smiţanoch. 

Finančná komisia konštatuje, ţe finančné prostiedky sú na tento účel pre rok 2011 

narozpočtované ako na strane príjmov iné príjmy z podnikania – poloţka 211004 tak 

na strane kapitálových výdavkov – poloţka 713004 0620. Očakáva sa, aby suma 

realizácie rekonštrukcie kotolne bola niţšia, ako je plánovaná v rozpočte (24 786,92 

€). V prípade, ţe uvedená suma bude súťaţou prekročená, finančná komisia 

odporúča verejné obstarávanie zrušiť. Verejné obstarávanie pripravil RNDr. Kandrík 

a zodpovednou osobou za verejné obstarávanie na obecnom úrade je Ing. Baginová. 

OR skonštatovala, ţe finančné prostriedky sú narozpočtované, ak na verejnom 

obstarávaní bude cena prekročená, obec nemusí cenovú ponuku prijať. 

 

k) Finančná komisia sa zaoberala požiadavkou zo strany stavebného odd. (vybavuje 

Ing. Krotká) ohľadom navýšenia finačných prostriedkov (3 500,00 €) na vypracovanie 

geometrického plánu – ako podkladu pre výkup pozemkov za účelom výstavby 

protipoţiarnej cesty z Maše na Košiarny brieţok. Finančné prostriedky finančná 

komisia odporúča presunúť z poloţky  kapitálové výdavky 711 001 – Maša Koš. 

brieţok na poloţku beţné výdavky štúdie, expertízy, posudky (01116 637011 - pri 

dodrţaní účelu pouţitia fin. prostriedkov  Rozpočtové opatrenie pripraví Ing. 

Vitkovská. 

OR odporúča pripraviť rozpočtové opatrenie a predloţiť ho do OZ na schválenie 

 

l) Finančná komisia prejednala návrh na rozpočtové opatrenie, ohľadom presunu 

finančných prostriedkov z poloţky 0520 635004 údrţba zariadení na poloţku 0520 

637004 všeobecné sluţby – jedná sa o sumu 800,00 € za pohonné hmoty pre 

hasičské motorové vozidlo, ktorým sa čistí kanalizácia v obci. Práce sú vykonané – 

jedná sa o dodatočné presunutie finančných prostriedkov. Rozpočtové opatrenie 

pripravila Ing. Vitkovská. 

OR súhlasí s odporúčaním komisie 
 

m) Finančná komisia odporúča presun finančných prostriedkov z poloţky 0473 637011 

štúdia cyklistického chodníka na poloţku 0912 09501 transfer ŠZČ pre ZŠ 

Komenského v sume 2 320,00 €. Týmto presunom sa vráti časť prepoţičaných 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu zelenej lávky Základnej škole Komenského. 

Ostáva vrátiť ešte 2 680,00 €. Týmto opatrením sa zachová konečný účel vyuţitia 
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finančných prostriedkov pre cestovný ruch.  Rozpočtové opatrenie pripraví Ing. 

Vitkovská. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie, odporúča RO predloţiť na schválenie do OZ 
  

n) Finančná komisia odporúča presun finančných prostriedkov z poloţky  0610 

635006 údrţba zariadení na poloţku 09121 09501 v sume 1 000,00 €. Týmto 

presunom sa vráti časť prepoţičaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

zelenej lávky Základnej škole Povýšenia Sv. kríţa. Ostáva vrátiť ešte 507,00 €. 

Rozpočtové opatrenie pripraví Ing. Vitkovská. 

OR odporúča RO na schválenie do OZ 

 

 

 

5. ) Rozpočtové opatrenie č. 11/2011 
- vzniklo rozčlenením niektorých poloţiek RO č. 8, 9, 10 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o sumu 704,00 EUR 
01116 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 704,00 EUR (program 15.1) 
 

OR odporučila RO č. 11 na schválenie do OZ 
 
 
6. ) Rozpočtové opatrenie č. 12/2011 
- vzniklo rozčlenením niektorých poloţiek RO č. 8, 9, 10 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o 1 500,00 Eur 
0810 642001 – transfer pre TJ Slovan – zvýšenie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur (program 
10.2 ) 

OR odporučila RO č. 12 na schválenie do OZ 
 
 

7. ) Rozpočtové opatrenie č. 13/2011 
- vzniklo rozčlenením niektorých poloţiek RO č. 8, 9, 10 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o sumu 1 064,75 Eur 
0620 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 064,75 Eur (program 15.1) 

 
OR odporučila RO č. 13 na schválenie do OZ 

 
8.) Obecné centrum voľného času. 
- podmienkou zaradenia CVČ do siete záujmových zariadení je aj predloţenie výpisu 
uznesení OZ, ktorým OZ odsúhlasilo zriadenie CVČ 
- CVČ bude po schvaľovacom procese zaradené do siete od 1.9.2012  
 
Hlavná kontrolórka –  predloţený prepočet na ţiaka CVČ pokrýva  platy pedagógov. Je tam 
rozdiel 100 €. Informovala sa: „Z akých prostriedkov sa pokryje činnosť útvarov?“ 
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Starosta odpovedal, ţe aj doteraz boli tieto činnosti financované z obecných peňazí. 
 
OR ţiada, aby navrhovateľ presne vyčíslil financovanie CVC  - mzdy a ostatné náklady 
a tieto informácie predloţil na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
9.) Verejné obstarávanie 
 
Prednosta OcÚ Ing. Miroslav Malina informoval: 
- dňa 30.8.201 prebehlo výberové konanie na predloţenie cenových ponúk zákazky s nízkou 
hodnotou na dodávku tovaru a poskytnutie sluţieb na predmet zákazky „Zabezpečenie 
sluţby elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní“ 
Do výberového konania sa prihlásili dve spoločnosti: 
- Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. Dlhá 25, Nitra 
- Ing. Karol Fábry, Veselá 4, Prešov 
Predmetom bolo zabezpečenie elektronickej aukcie na kľúč alebo realizácia verejného 
obstarávania s pouţitím elektronickej aukcie.  
Komisia po vyhodnotení kritérií vybrala ako víťaznú ponuku p. Ing. Karola Fábryho, Prešov, 
ktorého ponuka bola: - aukcia na kľúč   299,- Eur, odmena 10% z ušetrenej sumy 
- realizácia VO s pouţitím e-aukcie   1999,- Eur 
- nákup softwéru   5500,- Eur 
     OR vzala informáciu na vedomie 

 
10. ) Štatút obce 
Poslanecký klub predloţil  na rokovanie OR pripomienkovaný návrh štatútu obce, ktorý bol 
porovnaný s návrhom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce od mája 2011.  
Vznikla pracovná verzia štatútu, ktorú starosta obce s poslankyňou Mgr. Szitovou podrobne 
prešli. Mgr Szitová si  námietky  starostu obce zaznačila. Dohodli sa, ţe sa uvedené 
námietky  k pracovnej verzii návrhu štatútu, ktorý spracovali poslanci klubu obratom 
prehodnotia a postúpia späť starostovi s tým, ţe  tento návrh štatútu sa predloţí na 
rokovanie OZ. 
 
     OR odporučila na schválenie OZ pracovnú verziu štatútu obce 
 
11.) Rokovací poriadok 
Vzhľadom k tomu, ţe poslanci poslaneckého klubu sa rokovacím poriadkom zatiaľ 
nezaoberali, o tomto bode OR nerokovala. 
 
12.) Svetové stretnutie Slovákov 
Cez víkend 17.-18.9.2011 sa v Spišskom Podhradí koná Svetové stretnutie Slovákov. 
Zúčastniť sa ho môţu aj poslanci OZ v Smiţanoch. 
OR vzala informáciu na vedomie 
 
13.) Rôzne 
Mgr. Szitová – rodičia detí z MŠ Ruţová údajne oslovili p. Grečka – poslanca OZ, ţe 
v pavilóne 1 MŠ vraj neboli ţiadne opravy 
Starosta – na základe podnetov hygieny a prehliadky objektu MŠ bola vykonaná oprava 
v sociálnych zariadeniach 
Mgr. Trošanová – na ul. Štúrovej pri kriţovatke treba ostrihať ţivý plot kvôli lepšiemu výhľadu 
na hlavnú cestu 
 
 
 
Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 
                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 
 


