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Z á p i s 

z 11. zasadnutia OR, konaného dňa 3.10.2011 v Smižanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  0 
 

1.) Uznesenia č.17/9/2011 a č. 98/9/2011 

Na 9. zasadnutí OZ boli na schválenie predloţené uznesenia č. 97 a č. 98 v znení: 
UZNESENIE č. 97/9/2011 

OZ konštatuje, ţe finančné oddelenie obecného úradu nerešpektuje schválený rozpočet pre rok 
2011 a to v poloţkách: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 
 

UZNESENIE č. 98/9/2011 
OZ odporúča starostovi obce ako riadiacemu štatutárovi obce, aby na obecnom úrade zjednal 
nápravu v prípade prekročenia mzdových poloţiek: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 
 
Ing. Kotrady, starosta: 
V zmysle  § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ majú 
moţnosť do 2 mesiacov prerokovať pozastavené uznesenia a buď ich 3/5 väčšinou schvália, alebo 
uznesenia strácajú platnosť. 

- starosta uviedol, ţe pri zostavovaní rozpočtu a jeho schvaľovaní OZ má rešpektovať záväzky 
z predošlého roku a tieţ aj platové dekréty. Zamestnanec má zo zákona nárok na výšku 
mzdy stanovenú dekrétom. Zastupiteľstvo šlo nad rámec zákona, lebo urobilo rozpočet na 
poloţky na jednotlivé oddelenia. OZ má právomoc odsúhlasiť finančné. prostriedky na mzdy, 
ale nie pre jednotlivé oddelenia.  

 
Mgr. Szitová, poslankyňa: 
Štatutárny orgán je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľnili iba v takej výške, aká 
zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy – zákon 523/2004 
o rozpočtových pravidlách ver. správy, § 19 odst. 4 
Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v beţnom rozpočtovom roku na také úhrady, 
ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na beţný rozpočtový rok a zaťaţuje nasledujúce rozpočtové 
roky z dôvodu nedostatkov zdrojov v beţnom rozpočtovom roku odst.5. 
OZ nevie, aké majú zamestnanci platové dekréty, poslanci zdôvodnili, prečo zníţili poloţku mzdy 
a trvajú na zníţení. V zdôvodnení uviedli, ţe dôvod zníţenia miezd na stavebnom oddelení bol aj 
pomalý postup pri zabezpečovaní IBV v lokalite Falgevend. 
 
Ing. Kotrady, starosta: 
 – na stavebnom oddelení pracovali dvaja  zamestnanci. Pri prechode kompetencii zo štátnej správy 
na samosprávu prešiel aj stavebný úrad. Od štátu dostávame príspevok na stavebný úrad ročne 
v sume 8 089,00 Eur (rozpočet príjmy - poloţka 22100402). Ďalší príjem v rozpočte obce tvoria 
finančné prostriedky za územné rozhodnutia,  stavebné povolenia príp. sankcie v sume 9 793,26 eur 
(rok 2010) a  r. 2011 k 30.9.2011 6 423,00 eur. Mzda tretieho zamestnanca obce na oddelení 
výstavby a ţivotného prostredia je takto bez problémov vykrytá bez toho, aby obec vynakladala na 
túto činnosť vlastné finančné prostriedky. 
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Obecné zastupiteľstvo má kompetencie schváliť finančné prostriedky na mzdy a odvody v rámci 
rozpočtu. Môţe ich zníţiť, zvýšiť prípadne ponechať v rovnakej výške. Je neštandartné, aby obecné 
zastupiteľstvo jednému oddeleniu nechalo finančné prostriedky aj na odmeny, ďalšiemu navýšilo 
a inému dokonca zníţilo. 
Rozdelenie mzdových prostriedkov pre jednotlivých zamestnancov je v kompetencii starostu obce. 
 
Uznesenia som pozastavil. Je teraz na zastupiteľstve  - potvrdiť, alebo zrušiť. Zastupiteľstvo bude 
3.11. pokiaľ uznesenia potvrdí budú platné, pokiaľ nie uznesenia strácajú platnosť. 
 
OR vzala informáciu na vedomie 
 

2.) Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie 

Ing. Kotrady, starosta 

Úrad vlády SR – úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnilo výzvu na 
predkladanie ţiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o poskytnutí 
podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu. Cieľom výzvy je dosiahnutie strategického cieľa 
„Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít 
a zlepšenie ich ţivotných podmienok“. Spoločnosť Noves, s.r.o sa chce do tejto výzvy zapojiť, ale 
potrebuje partnera – obec, ktorý má schválenú lokálnu stratégiu komplexného prístupu. 
Podnikateľský subjekt má moţnosť zamestnať ľudí na 3 roky a nákup strojov a zariadení. Výška 
dotácie je aţ do 1 mil. Eur. 

- p. Orinčáková – o aké aktivity podnikateľského subjektu sa jedná a kde sa bude realizovať 
- starosta – aktivity sa budú realizovať vo firme Noves. Pokiaľ Noves do 31.10.2011 nepredloţí 

ţiadosť, pre obec nevyplývajú z toho ţiadne záväzky, aktivity sa nebudú realizovať. 
OR požiadala o včasné informovanie, aby bol priestor na zvolanie OZ na schválenie žiadosti 
 

 

3.) Integrovaný systém nakladania s odpadmi 
Ing. Kotrady, starosta 

Zdruţenie SEZO – Spiš, ktorého je obec členom, bola úspešná pri podaní ţiadosti o dotácie 
a získa tak 2 407 813,39 Eur, z ktorých by 5 % malo SEZO – Spiš rozpočítať na jednotlivých členov 
zdruţenia. Spoluúčasť je počítaná podľa počtu obyvateľov obce, pre Smiţany je to 7 926,18 Eur. 

Je treba rátať s týmito finančnými prostriedkami v rozpočte na rok 2012. Na finančnú komisiu 
sa predloţia podklady. 
SEZO – Spiš chce peniaze na spoluúčasť získať iným spôsobom, aby nezaťaţovali obce, ale 
zároveň vyzýva obce, aby pri zostavovaní rozpočtov s touto poloţkou rátali. Peniaze z projektu je 
moţné pouţiť napr. na zabezpečenie kontajnerov, obalov a nádob na zber, zvýšenie úrovne 
technologického a technického vybavenia zberného dvora a obcí v regióne, osvetu a iné. 
 

OR odporúča v rozpočte vyčleniť prostriedky na spoluúčasť na projekte 
 

4.) Bioplynová stanica 

Ing. Kotrady, starosta 

Starosta poslancov OR informoval, ţe sa ohlásil záujemca o realizáciu výstavby bioplynovej 
stanice. Poţiadal obec o poskytnutie údajov a technických parametrov kotolne, ktoré im starosta 
poskytol.  Firma ELEKTRON, ktorú zastupuje p. Lorko, má záujem o prípadné odkúpenie alebo 
prenájom kotolne. 
PD Čingov uvaţuje o spolupráci pri výstavbe bioplynovej stanice v areáli druţstva a tieţ so vstupom 
do zdruţenia, ktoré zrealizuje výstavbu a bude prevádzkovateľom. 

- Ing. Zekucia – potvrdil záujem PD o bioplynovú stanicu. Firma ELEKTRON, ktorá jednala 
v tejto veci je dodávateľom elektročastí bioplynovej stanice 

- Ing. Malina – nebude problém so zápachom v obci? 
- Ing. Zekucia – v súčasnosti existujú technológie spracovania bioodpadu a výroby bioplynu 

bez zápachové. V obci Ludrová je postavená taká stanica priamo v zástavbe domov. 
Kaţdý vyčkáva, čo bude v novom programovom období.  
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 OR vzala informáciu na vedomie s tým, že poslancom je treba predložiť investičný plán, 
podnikateľský plán na biokotolňu, aby sa k tomu vedeli vyjadriť. Zaznela otázka, odkiaľ sa bude 
biomasa získavať. Predpokladá sa, že cena biomasy pôjde hore. 

 
 

5.) Informácia o Centre voľného času 

Ing. Kotrady, strosta  
Ministerstvo školstva SR schválilo ţiadosť o zaradenie CVČ do siete mimoškolských zariadení od 
1.9.2012. 
 OR vzala informáciu na vedomie 
 

6.) Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport 
Zasadnutie sa uskutočnilo 31.8.2011. Komisia sa zaoberala: 

 
K bodu 1) komisiu otvorila Mgr. Miroslava Szitová, po prečítaní programu na návrh RNDr. 
Vozárovej bol tento doplnený o ďalší bod: Rozpočet na rok 2011. Zároveň informovala o presune 
finančných prostriedkov z beţných výdavkov na kapitálové v rámci svojho rozpočtu z dôvodu 
nákupu hyperaktívnych tabúľ; termín vrátenia časti dlhu pre ZŠ na Komenského ul. bude 
prerokovaná na OR. Dofinancovanie Obecného kultúrneho centra pre rok 2011 vo výške 7 tis. EUR 
bude tieţ prerokované na OR. Koncert Musica Nobilis - 500 EUR zaplatí OKC, zvyšok podľa predaja 
vstupeniek  vyfinancuje obec. 
 
- p. Maliňáková informovala o potrebe zakúpenia 7 uzamykateľných stolov pre MŠ na ul. Ruţovej 
(ochrana osobných údajov), celkový náklad 7x 83 EUR. 
 
K bodu 2) Rozpočet na rok 2012 
Mgr. Maniaková informovala o probléme so zatekaním strechy, zvlášť  v aule ZUŠ, kde došlo aj 
k poškodeniu elektroinštalácie. V súčasnosti sú v miestnosti funkčné len 2 reflektory. Ďalej má 
akútny nedostatok hudobných nástrojov, v rozpočte na kapitálové výdavky pre rok 2011 nemá 
ţiadne financie. ZUŠ má ešte finančné prostriedky od p. D. Štraucha. 
Mgr. Szitová navrhuje prostriedky vyuţiť buď do konca roka 2011 alebo poţiadať p. Štraucha 
o presun do roku 2012. 
Komisia odporúča zistiť náklady na opravu strechy v ZUŠ. 
 OR vzala informáciu na vedomie 
- Ing. Rusňáková poţiadala obec o príspevok na občerstvenie – podujatie Diskomaratón 2011. 
Príspevok vo výške cca 150 EUR. 
Komisia odporúčala v budúcnosti to riešiť cez CVČ alebo cez dotáciu od obci. 
- RNDr. Vozárová navrhla, aby školy a školské zariadenia návrh rozpočtu predkladali k 30.9. 
Zároveň ţiada poslancov, aby ťarchu financovania škôl neprenášali na rodičov. 
Mgr. Szitová – systém financovania stanovilo ekonomické oddelenie. 
Komisia s návrhom súhlasila. 
- RNDr. Vozárová zároveň ţiada, aby bolo financovanie pre všetky školy a školské zariadenia podľa 
VZN skutočne vo výške 88%, z poukázanej výšky podielových daní na príslušné školské zariadenie, 
a aby školy a školské  zariadenia neboli ukrátené o vlastné príjmy. 
Komisia so ţiadosťou súhlasila. 
- Mgr. Cvengrošová informovala, ţe podľa doterajšieho sledovania návštevnosti  diskoték v KD je 
výška nájomného pre toto podujatie vysoké. Navrhuje výšku nájmu upraviť. 
Komisia odporúča pripraviť dodatok. 
- Mgr. Kenderová informovala, ţe v rozpočte pre školské zariadenia nie je poloţka, resp. nevie, kde 
sú zahrnuté financie, ktoré prichádzajú z Krajského školského úradu Košice ako príspevok na 
predškolákov. 
Komisia odporúča prejednať skutočnosť s ekonomickým oddelením. 
- RNDr. Vozárová podľa zákona č. 597/2003 Z.z. by mal byť rozpočet škôl a školských zariadení 
prerokovaný s riaditeľom  zariadenia a zriaďovateľom. 
- Mgr. Szitová sa informovala ako fungujú po oprave soc. zariadenia v MŠ na Ruţovej ul. 
p. Maliňáková – soc. zariadenia sú funkčné, čiastočne je problém s kanalizáciou. 
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Mgr. Szitová – prioritou obce je rekonštrukcia školského zariadenia na Ruţovej ul., a to vzhľadom 
na udrţanie detí v obci, kde je aj predpoklad, ţe budú navštevovať aj  tunajšie ZŠ. 
- Komisia súhlasí s rekonštrukciou MŠ na Ruţovej ul. za predpokladu, ţe financovanie ostatných 
zariadení bude v príslušnom roku dostačujúce. 
- Mgr. Cvengrošová informovala o rozpočte OKC na rok 2012, ktorý je vo výdavkovej časti vo výške 
cca 141 tis. EUR a v príjmovej vo výške 20 900 EUR.  V rozpočte sú zahrnuté výdavky aj na 
januárový veľtrh cestovného ruchu – INCHEBA. 
Zároveň ţiada, aby mohla  byť prítomná na finančnej komisii pri prejednávaní rozpočtu. 
- Mgr. Szitová súhlasí, aby bola Mgr. Cvengrošová prítomná na finančnej komisii. 
- p. Špener – informoval o nedostatku financií pre TJ v poloţke cestovné. TJ bude ţiadať finančné 
prostriedky aj formou ţiadosti o dotáciu pre TJ, ktorá sa podáva do 30.10.2011. 
- p. Adamcová preloţila návrh rozpočtu za obecnú kniţnicu, ktorý vo výdavkovej časti bol navýšený 
o 200 EUR v poloţke na nákup kníh. ( z 800 na 1000 EUR), čo je opodstatnené vzhľadom na počet 
čitateľov, ako aj na počet kultúrno-vzdelávacích podujatí. 
Komisia pripomenula zúčastneným, aby všetky návrhy rozpočtu pre rok 2012 boli doručené na 
ekonomické oddelenie na ďalšie prejednanie . 
 

7.) Komisia stavebná 
Na zasadnutí dňa 27.9.2011 sa zaoberala: 

 
7.1. Protipovodňové opatrenia a regulácia Brusníka - predloţenie projektu + informácia o ďalšom 

postupe. 
- predmetná stavba je v štádiu prípravy územného konania. V mesiacoch september – 
október 2011 očakávame vyhlásenie Výzvy na poţiadanie o NFP na túto stavbu. Stavba 
bude zahrnutá v ZaD ÚPN obce Smiţany, ktoré by sa mali schvaľovať na zasadnutí OZ 
v novembri 2011. 

OR odporučila na schválenie do OZ 

7.2. Informácia o pripravovaných verejných obstarávaniach 
MŠ Ruţová – realizácia sociálnych zariadení – zistiť, či verejné obstarávanie môţe byť len 
na túto časť príp. v akom rozsahu.  

 
- starosta pri rekonštrukcii MŠ Ruţová – zákazka sa nemôţe deliť, projekt nie je iba na sociálne 
zariadenia, ale ako celok 
- Ing. Dobšinská – treba zváţiť investíciu do MŠ Ruţová, je nutné prehodnotiť projekty 
- stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie – obec má moţnosť pri rekonštrukcii          
spracovať zmluvu o dielo a aţ tak dodávateľa prác 
- dôleţité je vypracovanie investičného zámeru na dlhšie obdobie 
- starosta – kontrola v MŠ z ÚVZ mala výhrady voči sociálnym zariadeniam v MŠ. Tieto boli v rámci 
opatrení sfunkčnené, opravené. Jednalo sa o beţné závady batérií, kvapkanie vody, ktoré mali byť 
pri beţnej údrţbe, ktorú zabezpečuje MŠ sama odstránené. 
- Ing. Zekucia – na komisii pri rozprave o tomto bode nebola zhoda v názoroch, diskusia o tom bola 
prerušená. Definitívne stanovisko bude po preštudovaní moţností. Treba plniť termíny a podmienky 
vyplývajúce z kontroly. 
-p. Orinčáková – treba informovať ÚVZ o zámere obce rekonštruovať MŠ a postupe prác 
- starosta – stavebné práce na sociálnych zariadeniach a iné môţu byť realizované počas prázdnin, 
nie počas prevádzky 

OR vzala na vedomie  

7.3. Informácia o prebiehajúcich a pripravovaných stavebných prácach 
stavebná komisia doporučuje rokovať s SPP a VSD ohľadom prípravy PD a následného 
odovzdania investorstva v lokalite Panský kruh 
stavebná komisia bola informovaná o prebiehajúcej rekonštrukcii Námestia M. Pajdušáka 
a doporučuje zverejniť na internetovej stránke obce informácie a obrazovú prílohu, 
výstavba Nákupného centra v Smiţanoch – bola podaná informácia o pripravovanom 
pracovnom stretnutí s firmou AST – Ing. Sergej Špak, 
čistenie potoka Brusník bolo ukončené, 
SVP, š. p. začal s čistením prehrádzky na Smiţianskom potoku. 
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- Ing. Špak chce prísť na zasadnutie OZ a informovať poslancov o výstavbe nákupného centra 
a s tým súvisiacimi uzneseniami OZ 
- p. Orinčáková – prišla poţiadavka na napojenie nového osvetlenia kostola na verejné osvetlenie 
- starosta – oslovíme fi. UNI elektro o realizáciu napojenia  
- Mgr. Trošanová – obyvatelia námestia sa sťaţujú, ţe zvony na kostolnej veţi po 22. Hodine znova 
odbíjajú hlučne kaţdú štvrťhodinu, odporúča porozprávať s pánom farárom 

 
OR vzala na vedomie 
 

7.4. Informácia o poţiadavkách na stavebné práce a iné činnosti pre prípravu rozpočtu obce na 
rok 2012 

    -     viď bod č. 7.  

OR vzala na vedomie 

7.5. Premiestnenie novinového stánku na ul. Smrekovej z iniciatívy MVDr. Kovaľovej, resp. 
rokovanie o výnimke s OR PZ ODI Spišská Nová Ves 
stavebná komisia doporučuje  premiestnenie novinového stánku na protiľahlú stranu  

       Smrekovej ulice a vydanie rozhodnutia o predčasnom uţívaní stavby.  

OR súhlasí so stanoviskom komisie 

7.6.  Lokalita JAMY – projekt ČOV, vysporiadanie pozemkov 
stavebná komisia odporúča, aby sa obec Smiţany zapojila do programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – SR 2007-2013 a poţiadala o NFP na výstavbu 
inţinierskych stavieb (vodovod, daţďová a splašková kanalizácia, ČOV) v lokalite EKOPARK 
Smiţany – JAMY v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie pre podanie ţiadosti. 
Zároveň odporúča finančnej komisii pripraviť rozpočtové opatrenie na financovanie 
vypracovania ţiadosti o NFP vo výške 4 000,- Eur. Stavebná komisia odporúča pripraviť do 
rozpočtu obce na r. 2012 rezervu vo výške 65 000,- Eur na spolufinancovanie projektu. 
K výkupu pozemkov stavebná komisia odporúča, aby Ing. Ertlová a Mgr. Šimonovičová 
v spolupráci so zamestnancami oddelenia výstavby a ŢP vypracovali riešenie vysporiadania 
a predaja pozemkov v tejto lokalite 
OR vzala na vedomie 

7.7. Návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014 
technická vybavenosť v rómskej osade, 
technická vybavenosť v lokalite JAMY: 65 000,.- € spoluúčasť obce podľa bodu 6 plus ďalšie 
finančné prostriedky 

  chodníky na ul. Komenského, Slov. raja, na cintoríne 
  vodorovné značenie parkovacích miest na sídl. Za kaštieľom: 2 500,-€ 
  bezpečnostný rigol na ul. Nálepkovej: 8 500,- € 
  úprava potoka Brusník – spolufinancovanie 5 % pri schválení ţiadosti o NFP 

základy na lávku pri evanjelickom kostole: 10 000,- €. Stavebná komisia doporučuje zadať 
realizáciu v r. 2011 a dohodnúť platbu za vykonané práce v r. 2012. 

  vybudovať parkovacie miesta pri cintoríne oproti bráne 
vybavenie a opravy na cintoríne podľa poţiadaviek p. Bartoša, poţiadavky budú 
prekonzultované pri osobnom stretnutí stavebnej komisie a p. Bartoša  

   drevená rozhľadňa na Medvedej hlave – základy 
   výkup pozemkov na Maši a Kejde 
 
   Vypracovanie projektových dokumentácií: 

   MK a chodník ul. Komenského 
  TV JAMY – doplnenie projektu pre SP (voda, kanalizácia, elektro, komunikácie, plyn,   

slaboprúd) 
 Štúdia cintorína + kolumbária 
 Geometrické plány + administratívne poplatky 
 Riešenie dopravy v obci. 
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   Poţadované sumy k hore uvedeným bodom, ktoré nie sú uvedené, doplní oddelenie výstavby    
a ŢP. Navrhované investície môţu doplniť poslanci OZ na jednotlivých komisiách. 

 OR vzala na vedomie 

7.8. Garáţe na ul. Rázusova – odvedenie daţďových vôd 
- stavebná komisia doporučuje naplánovať do rozpočtu obce na rok 2012 finančné        
prostriedky na nákup betónových tvárnic a doporučuje, aby si realizáciu odvodnenia vykonali 
vlastníci garáţi svojpomocne. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 

7.9. Rigol na ulici Za mostom 
 - stavebná komisia doporučuje naplánovať do rozpočtu obce na rok 2012 finančné       
prostriedky na nákup materiálu pre úpravu priepustu (lomový kameň, cement, štrk, presun 
betónových rúr) a doporučuje, aby si realizáciu vykonali vlastníci rodinných    domov 
svojpomocne za  odborného dohľadu zamestnancov obce a poslanca p. Horvátha. 

   Prašnú cestu stavebná komisia doporučuje vysypať vyfrézovaným materiálom z Námestia 
   M. Pajdušáka. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie  

9.10 Ţiadosť Ing. Vladimíra Sakmáryho, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemku pod rekreačnou chatou na Košiarnom brieţku parc. č. C-KN 2095/20 – lesné pozemky 
o výmere 163 m2 

  - stavebná komisia odporúča odpredaj pozemku parc. č. C-KN 2095/20 – lesné pozemky    
o výmere 163 m2. Stavebná komisia doporučuje OZ tento predaj schváliť ako prípad osobitného  
zreteľa z dôvodu, ţe vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník  pozemku 
zastavaného stavbou. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie  

7.11 Ţiadosť Andreja Šoltýsa – Výťahy, Mlynská 1349/5, Smiţany o odkúpenie pozemku 
rozmerov cca 8 x 40 m, ktorý sa oddelí od parciel C-KN 1677/40 a E-KN 92356/1 za účelom 
oplotenia. Ţiadaný pozemok sa nachádza pred budovou firmy 

      - ţiadateľ dňa 27. 9. 2011 vzal svoju ţiadosť späť. 

OR berie na vedomie  

7.12 Ţiadosť MIVA, s. r. o., Mlynská 13, Smiţany o odkúpenie príp. dlhodobý prenájom pozemku 
rozmerov 10 x 20 m, ktorý sa oddelí od parciel C-KN 1677/40 a E-KN 92356/1  

stavebná komisia doporučuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaţ na predaj predmetného   
      pozemku. Znalecký posudok uhradí víťaz súťaţe.  

OR súhlasí so stanoviskom komisie  

7.13. Ţiadosť Miroslavy Horváthovej, bytom Za mostom 664/1, Smiţany o súhlas obce s predajom 
parc. č. C-KN 1697/97 o výmere 405 m2 orná pôda novému vlastníkovi Martinovi Kokymu, 
bytom Zelená 586/79, Smiţany 
stavebná komisia súhlasí so zmenou vlastníka parc. č. C-KN 1697/97 s podmienkou, ţe 

     predkupné právo obce ostane zriadené a Miroslava Horváthová uhradí pokutu vo výške  
       100,- Eur. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie  

7.14. Informácia o “zvláštnych“ ţiadostiach o kúpu pozemkov na výstavbu RD 
stavebná komisia odporúča podpísané ţiadosti evidovať a nepodpísané vrátiť ţiadateľom. 
OR súhlasí so stanoviskom komisie  

7.15. Údajná čierna stavba na ul. Kukučínovej – Ladislav Kunzo 
p. Kunzovi bolo vydané dodatočné povolenie stavby, voči ktorému bolo podané odvolanie. 
Tento prípad sa bude riešiť v zmysle stavebného zákona.   
OR súhlasí so stanoviskom komisie  

7.16 Rôzne – diskusia 
vyzvať spracovateľku PD Generelu zelene, ktorú mala predloţiť v júni 2011, 
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informácia o výzve manţelov Dunčkových na uzavretie nájomnej zmluvy – na výzvu 
nereagujú takmer 3 mesiace, 
p. Novák st. a p. Novák ml. budú pozvaní na ďalšiu stav. komisiu. 
OR berie na vedomie  

7.17. Záver 
predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia stav. komisie dňa 11. 10. 2011  

 

8.) Predĺženie nájmu 
 
OZ schválilo predĺţenie nájmu p. Dorka na ul. Surţina o jeden mesiac, ak do 30.9.2011 

vyrovná nedoplatky. 
- starosta informoval, ţe p. Dorko všetko vyrovnal, ak zaplatí do konca októbra aj poplatky za 
október, OZ mu schváli ďalšie predĺţenie nájmu. 
 
 OR odporúča tento postup voči p. Dorkovi 
 

9.) Komisia pre podnikanie a hospodárstvo 
 
Zasadnutie sa konalo 26.9.2011. Členovia komisie sa zaoberali: 

 
1. Otvorenie 

 

Prítomných členov privítal a s programom zasadnutia oboznámil predseda komisie       

Ing. Štefan Zekucia 

 

2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2012  

 

Ing. Zimmermannová informovala o pripravenom návrhu rozpočtu  (pracovná verzia pre 

komisiu), pričom bliţšie špecifikovala činnosti a plánované aktivity súvisiace 

s jednotlivými poloţkami. Členovia komisie prejednali rozpočet v oblasti príjmov 

a výdavkov, ako aj funkčnú klasifikáciu 0473. 

Návrh rozpočtu 0473 Cestovný ruch bol prejednaný s pripomienkami: 

 

- Príjmová časť – 133006 Daň z ubytovania – upraviť návrh na rok 2012 na výšku 

podľa reálnych príjmov r. 2011 pri záverečnej fáze tvorby rozpočtu, kedy bude uţ táto 

výška čo najbliţšia skutočnosti r. 2011. Predpokladá sa, ţe v budúcom roku budú 

príjmy vo výške tohoročných príjmov. Rok 2013 vo výške 2012. Rok 2014 návrh 

o 2000 EUR vyšší ako v r. 2013 

     223001 Príjmy z cest. ruchu - vstupné – upraviť návrh na rok 2012 na 

výšku podľa reálnych príjmov r. 2011 pri záverečnej fáze tvorby rozpočtu, kedy bude 

uţ táto výška čo najbliţšia skutočnosti r. 2011. Predpokladá sa, ţe v budúcom roku 

budú príjmy vo výške tohoročných príjmov. Zároveň na r. 2012 Príjmy navýšiť reálnu 

čiastku o 2 000 EUR (predpokladaný príjem za tretí mesiac výberu vstupného 

v Slovenskom raji – Čingov). Rok 2013 vo výške 2012. Rok 2014 návrh o 2000 EUR 

vyšší ako v r. 2013. Mgr. Vaško navrhol vhodnosť výberu vstupného na parkovisku 

na Čingove – spojiť sa s obcou Spišské Tomášovce, informovať sa o ich zámeroch 

na spôsobe výberu a zistiť podmienky pre spoluprácu pri výbere vstupného na 

parkovisku nad salašom v budúcom roku. 

 

- Výdavky verejnej správy 01 116 - 642006 Členské príspevky - ZMOS, Mikroregión 

Slovenský raj (opraviť názov zdruţenia; pôvodne Záujmové zdruţenie obcí Slovenský 

raj). 
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Ing. Zimmermannová informovala o výške členského Mikroregión Slovenský raj – 

0,332 EUR/ na 1 obyvateľa. Predpoklad výdavkov členského Mikroregiónu sa odvíja 

od predpokladaného vývoja počtu obyvateľov. 

 

- Výdavky Cestovný ruch 0473 – návrh a pripomienky komisie po rozbore rozpočtu 

v tabuľke, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh člena komisie Ing. Vodţáka – propagácia obce prostredníctvom zabezpečenia 

programu na výstave ITF Bratislava 2012 je neefektívne vynaloţenie financií zo 

strany obce. Ide len od odmenu pre deti ZUŠ, ktoré odvystupujú 15 minút na 

výstavisku. V dnešnej dobe účasť na výstavách, ako aj tlač prospektov nie je 

perspektívny spôsob propagácie, je nutné smerovať propagáciu internetovým 

smerom. 

Vysvetlenie podala Ing. Zimmermannová: Referát cestovného ruchu KSK na základe 

dobrých skúseností a úspešnej spolupráce s obcou Smiţany v predchádzajúcich 

dvoch rokoch poţiadal o spoluorganizovanie- zabezpečenie kvalitného kultúrneho 

programu počas minimálne jedného celého dňa (prvého-úvodného za prítomnosti 

najvýznamnejších hostí) na výstavisku KSK (oblasť Gemera, Zemplína, Spiša, mesta 

Košice). Program priťahuje účastníkov výstavy k stánku práve regionálnymi prvkami 

programu účinkujúcich. V r. 2012 KSK pripravuje veľký výstavný stánok, na ktorom 

finančne participuje KSK, Mikroregióny, mestá. Obec Smiţany poţiadal KSK 

o finančnú spoluúčasť práve cez zabezpečenie účinkujúcich. Vzhľadom k finančnej 

náročnosti obec pristupuje len k účasti na 1 deň, i keď záujem by bol na celú dobu 

výstavy (4 dni). 

Členovia komisie poţiadali o poskytnutie písomného stanoviska KSK s vysvetlením 

participácie a prínosu účasti na výstave pre obec Smiţany. 

 

Prítomní odobrili obsah komentára do zápisnice, poverili spísaním zápisnice Ing. Zimmermannovú, 
ktorá ju zašle predsedovi a následne členom komisie.  
 
- Ing. Dobšinská – v OKC sa prelína aktivita – výstavba cestovného ruchu v Bratislave, kde 

vystupuje folklórny súbor. Financovanie by malo byť z rozpočtu OKC – informačné centrum 
zahrnúť do rozpočtu na rok 2012.  
 

OR vzala na vedomie 
 

10.) Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

Na zasadnutí dňa 29.9.2011 sa komisia zaoberala: 

 

 Program zasadnutia komisie Životného prostredia a verejného poriadku dňa 29.9.2011:  

 

1.) Otvorenie  

2.) Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŢP a VP z predchádzajúcich zasadnutí  

3.) Poţiadavky k rozpočtu na rok 2012 

4.) Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Mozgovej na ul. Slovenského raja 

5.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu  

6.) Diskusia  

7.) Záver  

Prítomní podľa prezenčnej listiny  
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K bodu 1.)  

 

Otvorenie  

Komisiu ţivotného prostredia a verejného poriadku (ďalej len ŢP a VP) otvoril predseda Miroslav 

Grečko, ktorý uvítal členov komisie, ako aj prizvaných hostí  

 

K bodu 2.)  

 

Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŽP a VP z predchádzajúcich zasadnutí 

Hlavnou prioritou komisie boli protipovodňové opatrenia v súvislosti s čistením potoka Brusník od 

nánosov . Čistenie potoka bolo ukončené v mesiaci september 2011.  

- Ing. Andrássy navrhuje dočistiť samotné koryto potoka  

- predseda komisie oboznámil členov s vybudovaním protipovodňových hrádzi a hrádzok na potoku 

Bystrička v mieste zv. Dolina, ako aj s vyčistením hrádze na tomto potoku  

- ďalej oboznámil členov komisie o usadení košov na psie exkrementy, košov na odpadky v obci, 

ktoré pre obec vyhotovil p. Hudran, vyčistení chodníka na cintoríne, usadení lávky v Čingove  

OR vzala na vedomie 
 

K bodu 3.)  

 

Požiadavky k rozpočtu na rok 2012  

Na zasadnutí komisie ŢPaVP boli dané návrhy pre rozpočet na rok 2012  

- komisia poţaduje od obce vysvetlenie k pouţitiu finančných prostriedkov nástrek parkovacích 

miest (2.000,-€)  

- hl. kontrolórka Ing. Dobšinská oboznámila komisiu k poloţkám oprava cestnej komunikácie „s 

výrezom“ si vyţaduje navýšenie finančných prostriedkov  

- komisia poţaduje od obce vyšpecifikovať, o ktoré cesty sa jedná, počet m² ( zahrnúť to v 

programovom rozpočte )  

- p. Slamený navrhol do programového rozpočtu doplniť o harmonogram prác - „zeleň“, s 

poloţkovitým rozpisom, kedy a ktorá konkrétna časť obce sa vykosí ( napr. Námestie M. Pajdušáka, 

miestne parky, MŠ Ruţová, Maša, cintorín, Rómska osada a pod.), v obdobiach jar - jeseň 

zabezpečenie odpadových kontajnerov  

- Ing. Andrássy navrhol o navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte na kosenie trávy verejných 

priestranstiev, ako aj potoka Brusník  

- Mgr. Ing. Ján Prostejovský poţiadal o navýšenie o 360,-€ (nákup joysticku k ovládaniu 

kamerového systému)  

- ďalej ţiadal o zakúpenie PC zostavy pre obecnú políciu  

- hl. kontrolórka Ing. Dobšinská informovala komisiu a náčelníka OP a doporučuje, aby sa zapoţičal 

PC z kaštieľa, kde boli zakúpené 4 ks PC zostavy v roku 2011 ( v rámci rekonštrukcie)   + jeden 

počítač zakúpilo OKC v roku 2010. 
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Záver k bodu 3  

Komisia ŽP a VP nedporučuje odsúhlasenie finančných prostriedkov na nástrek parkovacích 

miest a navrhuje, aby sa zakúpil iba materiál na vyznačenie parkovacích priestorov a tieto 

zabezpečiť prostredníctvom brigádnikov, resp. pracovníkov verejnoprospešných prác  

OR vzala na vedomie 
 

K bodu 4.)  

Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Mozgovej na ul. Slovenského raja  

 

Komisia ŢPaVP berie na vedomie šetrenie sťaţnosti p. Mozgovej k cestnej problematike na ul. 

Slovenského raja  

- ďalej navrhuje, aby obec Smiţany riešila dopravné značenie nielen na tejto ulici, ale aj na 

kriţovatke ul. Slovenského raja, Tatranská, Tomášovská (tzv. trojuholník) a navrhuje, aby obec 

riešila túto problematiku so správcom komunikácie a s VÚC vybudovaním kruhového objazdu,  

- k tejto problematike prisľúbil pomoc p. Schmögner  

- komisia ŢPaVP navrhuje, aby boli intenzívnejšie osvetlené prechody pre chodcov na ul. 

Tatranskej, ktoré sú v súčasnej dobe nevyhovujúce a slabo viditeľné, doporučuje ich prestriekanie a 

zvýrazniť červenou farbou  

 

Záver k bodu 4  

Komisia ŽP a VP doporučuje OZ v Smižanoch, aby bolo prijaté uznesenie týkajúce sa 

zintenzívnenia osvetlenia nad prechodmi pre chodcov na ul. Tatranskej v Smižanoch, ako aj 

obnoviť ich nástrekom a zvýrazniť červenou farbou  

 

OR vzala na vedomie 
 

K bodu 5.)  

Podnety zo strany občanov a obecného úradu  

 

Komisií ŢPaVP bol predloţený list z občianskeho zdruţenia „Útulok šťastný psík“ v súvislosti s 

projektom „STOP NECHCENÝM A TÚLAVÝM PSOM“. Komisia berie na vedomie tento list a 

nedoporučuje OZ v Smiţanoch, aby sa v súvislosti s týmto projektom zníţila daň za psa. Komisia 

doporučuje, aby časť z poplatkov psa, bol premietnutý na zakúpenie košov na psie exkrementy v 

obci.  

Zo strany občanov neboli predloţené podnety a ani zo strany obecného úradu, keďţe na komisii 

ŢPaVP sa nezúčastnil ţiaden pracovník obecného úradu.  

 

OR vzala na vedomie 
 

K bodu 6.)  

Diskusia  

 

- Ing. Školníček sa informoval, či obec nemá v pláne výstavbu chodníka od podjazdu aţ k rodinným 

domom na Maši (RD p. Kapustu)  

- ďalej sa informoval ako je to s údrţbou a opravou chodníkov v Slovenskom raji, časť Čingov, 

Prielom Hornádu, Suchá Belá, ktoré súvisia s cestovným ruchom a podnikaním, kde na týchto 

úsekoch sú značne poškodené nie len chodníky ale aj reťaze  

- ďalej sa pýtal, ako bolo naloţené s finančnými prostriedkami za výber vstupného do Slovenského 

raja, kto a ako vykonával kontrolu výberu vstupeniek do Slovenského raja  
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- Ing. Andrássy navrhol, aby zodpovednosť za verejné obstarávanie v súvislosti s poţiadavkami 

komisie ŢPaVP mal konkrétny pracovník obecného úradu ( napr. p. Juraška a nie oddelenie 

výstavby a ţivotného prostredia)  

- ďalej navrhol, aby poslanci OZ vykonali poslanecký deň k novovybudovaným a pôvodným 

lavičkám v obci  

OR vzala na vedomie 
 
K bodu 7.)  

Záver  

 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a tvorivú diskusiu.  

Predseda komisie ţivotného prostredia a verejného poriadku  

Miroslav Grečko, v Smiţanoch dňa 29.9.2011 

 
 - Mgr. Szitová navrhuje preveriť na ÚPSVaR moţnosť dĺţky trvania zmluvy na aktivačné práce na 1 
mesiac 
 
  
11. Komisia sociálna a bytová 

Zasadala dňa 29.9.2011, zaoberala sa: 
 

1. Otvorenie 
2. Ţiadosť o pridelenie nájomného bytu  
3. Finančný príspevok pri úmrtí člena rodiny 
4. Ţiadosť sociálneho zariadenia PROAUSTIK, n.o., rehabilitačné stredisko o finančnú kontrolu 
5. Ţiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu a Opatrovateľskú sluţbu 

 
2. Dňa 2.9.2011 bola doručená na Obecný úrad v Smiţanoch ţiadosť p. Krzeminskej Zlatice, 

nar. 1965 o pridelenie nájomného bytu v Smiţanoch. V kritériach prijatých obcou Smiţany na 
prideľovanie nájomných bytov je aj podmienka trvalého bydliska v obci Smiţany po dobu 
minimálne 5 rokov. Nakoľko p. Krzeminská Zlatica nespĺňa jednu z týchto podmienok, soc. a 
bytová komisia nedoporučuje Obecnému zastupiteľstvu v Smiţanoch zaradiť p. Krzeminskú 
do poradovníka ţiadateľov na pridelenie nájomného bytu.  
P. Krzeminská má v súčasnosti trvalý pobyt na ul. Okruţnej 13, Smiţany u manţelov 

Krištoforyovcov.   

OR odporúča vrátiť žiadosť pre nesplnenie podmienok na pridelenie bytu 
 

3. Dňa 5.9.2011 poţiadala obyvateľka obce p. Oľga Šarišská, nar. 1965, bytom Zelená  
č. 93, Smiţany o finančný príspevok na zabezpečenie pohrebu syna Františka Šarišského, 

ktorý zomrel 1.9.2011. Sociálna a bytová komisia v rozpočte obce na rok 2011 nemá 

vyčlenené finančné prostriedky a v predchádzajúcom období neposkytovala finančné 

prostriedky na príspevky v podobných prípadoch.  

Sociálna a bytová komisia nedoporučuje OZ poskytnutie finančného príspevku pre    p. 

Šarišskú Oľgu. 

(na margo uvádzame, ţe byt č. 593/93, kde má p. Šarišská Oľga trvalé bydlisko je 

nedoplatok na dani od r. 2002 – r. 2011 v sume 183,90 Eur – 2 026,89 Sk) 

OR neodporúča poskytnutie príspevku z dôvodu evidencie nedoplatkov žiadateľky 

 

4. Obecný úrad Smiţany prijal dňa 6.7.2011 „Ţiadosť o podporu“ sociálneho zariadenia 
PROAUSTIK, n.o. Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, na poskytnutie finančnej pomoci pri kúpe 
budovy sociálneho zariadenia pre osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté. Dňa 18.7.2011 
Obecná rada v Smiţanoch neodporučila finančnú pomoc zariadeniu, z dôvodu uţ prijatého 
rozpočtu na rok 2011 a taktieţ  tým, ţe obec plánuje v blízkej budúcnosti za pomoci fondov 
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vybudovať vlastné zariadenie domova sociálnych sluţieb. Sociálna a bytová komisia 
doporučuje p. riaditeľke Mgr. Jakubcovej Márii poţiadať o finančnú dotáciu, ktorá by bola 
zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2012  na troch obyvateľov Smiţian, navštevujúcich 
rehabilitačné stredisko na ul. Hutníckej 18, Spišská Nová Ves, do termínu 15.11.2011 na 
OcÚ Smiţany. 

  
OR súhlasí so stanoviskom komisie 

 

5. Dňa 7.9.2011 OcÚ Smiţany prijal ţiadosť p. Márii Prokeinovej o posúdenie odkázanosti na 
soc. sluţbu a Opatrovateľskú sluţbu. V ţiadosti sa uvádza odôvodnenie na posúdenie 
sociálnej sluţby, kde p. Prokeinová Mária v r. 2007 dostala mozgovú príhodu s trvalými 
následkami. Po fraktúre nohy a ruky 26.12.2010 uţ nie je schopná si zabezpečiť ani 
základné ţivotné funkcie. Na základe vyhodnotenia nálezu všeobecného lekára p. 
Prokeinová M. vyţaduje nepretrţitú 24-hodinovú opateru.  
Z dôvodu, ţe obec Smiţany nedisponuje sociálnym zariadením a mesto Spišská Nová Ves 
z kapacitných dôvodov nemôţe vyhovieť tejto ţiadosti, p. Mgr. Bartoš Michal, riaditeľ domova 
sociálnych sluţieb v Nálepkove a člen soc. a bytovej komisie ubezpečil komisiu, ţe v takomto 
prípade príjme p. Prokeinovú do uvedeného domova sociálnych sluţieb. 
Sociálna a bytová komisia vzhľadom k akútnemu zdravotnému stavu p. Prokeinovej 
doporučuje OZ  čo najskoršie prijatie do doma sociálnych sluţieb Nálepkovo. 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

6. Ţiadosti o opatrovateľskú sluţbu -  p. Anna Novotná, p. František Richtarčík, p. Irena 
Antonyová 

OR odporúča riešiť žiadosti podľa naliehavosti prípadov 
 
12.  Podielové dane na r. 2012 

-MF SR pripravuje tzv. mix daní (4 druhy daní), ktorý by mal zabezpečiť vyrovnanejší spôsob 
prísunu financií na obec. 
- ZMOS tento návrh neschvaľuje, chce zachovať pôvodný model financovania obcí. Zvoláva 
mimoriadny snem, na ktorom by sa touto problematikou zaoberal. 
  OR vzala informáciu na vedomie 

 
13. Diskusia 
- p. Orinčáková – upozornila na poţiadavku lekárov, ktorí majú ambulancie na Nám. M. Pajdušáka, 
aby na novej ceste pri ZUŠ zo strany ambulancií bol zníţený obrubník, ktorý umoţní vjazd sanitkám 
k ambulanciam. 
- odporučila zámkovú dlaţbu z námestia pouţiť na chodníky na cintoríne 
- na internetovú stránku obce do aktualít zverejniť oznámenie na OR PZ a uznesenie vyšetrovateľa 
PZ (rekonštrukcia budovy obecnej polície) 
- Ing. Dobšinská – do ďalšieho rokovania OR pripraviť čerpanie rozpočtu k 30.9.02011 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


