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Z á p i s 

z 12. zasadnutia OR, konaného dňa 18.10.2011 v Smiţanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  0 
 
1.) Správa o plnení opatrení z kontroly NKÚ 
Starosta informoval členov OR o plnení opatrení z kontrol NKÚ 
 
1.1 Na základe Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na 
ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov obec Smiţany prijala opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Obec prijaté opatrenia zaslala na Najvyšší kontrolný úrad – 
Expozitúra Košice listom zn. OcÚ/1885/2011 zo dňa 27.7.2011. 
 
Opatrenie č. 1  
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 37/7/2011 dňa 23.6.2011 schválilo povodňový plán 
záchranných a zabezpečovacích prác obce Smiţany. 
Opatrenie splnené. 
 
Opatrenie č. 2     
Dňa 5.9.2011 nám Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi schválil povodňový plán záchranných prác 
obce Smiţany.  
Dňa 12.8.2011 sme zaslali povodňový plán zabezpečovacích prác na Obvodný úrad ţivotného 
prostredia v Spišskej Novej Vsi na schválenie. Obec Smiţany má podpísanú Zmluvu o nájme so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. na časť toku Brusník. Obvodný úrad ŢP ţiadal obec 
Smiţany doplniť kriţovania inţinierskych sietí na časť toku, ktorý máme v nájme. 
Opatrenie splnené. 
 
Opatrenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 36/7/2011 dňa 23.6.2011 schválilo VZN č. 92 o povinnosti 
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. VZN č. 92 nadobudlo účinnosť dňa 
8.7.2011 
Opatrenie splnené. 
 
Opatrenie č. 4 
Na internetovej stránke obce www.smizany.sk boli zverejnené všetky potrebné údaje a stručný 
návod na vypracovanie povodňového plánu záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby 
podnikateľov. 
Opatrenie splnené. 
 
Opatrenie č. 5 
Do povodňového plánu záchranných a zabezpečovacích prác obce Smiţany zapracovať povodňové 
plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú povinnosť 
vypracovať povodňové plány. Termín zapracovania je 31.12.2011. 
Opatrenie sa plní. 
 
Opatrenie č. 6 
V súlade s § 50 ods. 9 opatrenia č. MF/16786/2007-31 bolo interným dokladom zaúčtované 
prevedenie príjmov z účtu 357 na účet 384 – výnosy budúcich období, aby bola zachovaná časová 
a vecná súvislosť účtovných prípadov. 
Opatrenie splnené. 

http://www.smizany.sk/
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1.2 Obec Smiţany prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich z Protokolu 
o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu Programu 
rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti. Obec prijaté opatrenia zaslala na Najvyšší 
kontrolný úrad – Expozitúra Košice listom zn. OcÚ/1900/2011 
zo dňa 28.7.2011. 
 
Opatrenie č. 1  
Bola vypracovaná vnútorná smernica č. 1/2011 starostu obce Smiţany pre vykonávanie verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok. 
Smernica č. 1/2011 bola podpísaná starostom obce 3.8.2011. Do smernice bola zapracovaná 
povinnosť obstarávateľa vyhotoviť záznam o ústnom menovaní členov komisie pre vyhodnotenie 
cenových ponúk pri verejnom obstarávaní. Taktieţ bola zapracovaná povinnosť členov komisie 
potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, ţe nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôţu 
byť členom komisie. 
Opatrenie splnené. 
 
Opatrenie č. 2     
Kontrolujeme projektovú dokumentáciu, aby bol súlad výkresovej dokumentácie a vo výkaze – 
výmer. Pred podpísaním zmluvy s projektantom budeme ţiadať, aby v zmluve bolo ustanovenie 
o zodpovednosti projektanta za spomínaný súlad a prípadný sankčný postih. 
Opatrenie sa plní. 
 
Opatrenie č. 3 
Pri realizácii kaţdej investičnej akcie, ktorá je financovaná z dotácie, prípadnú zmenu materiálu 
alebo technického riešenia odsúhlasujeme s projektantom a následne na Krajskom stavebnom 
úrade, prípadne inom riadiacom orgáne. Zmenu realizujeme aţ po odsúhlasení. 
Opatrenie sa plní.. 
 
Opatrenie č. 4 
Pred vystavením dodávateľskej faktúry zodpovedný zamestnanec obce odsúhlasuje súpis 
vykonaných prác s dodávateľom. Súpis musí presne obsahovať zrealizované práce a jednotkové 
ceny v súlade s vysúťaţenou cenovou ponukou.  
Opatrenie sa plní. 
 
Opatrenie č. 5 
Kontrolujeme vykonané dodávateľské práce, porovnáme ich s pravidlami a podmienkami, za ktorých 
sú verejné finančné prostriedky poskytnuté, aby nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny. Pri 
dodávateľských prácach fotíme pouţitý a zabudovaný materiál a tieţ kaţdý detail. 
Opatrenie sa plní. 

 
OR vzala informácie na vedomie  
 

2.) Informácia zo sluţobnej cesty 
Starosta sa spolu s Ing. Klaučom a Ing. Pavelekovou zúčastnil v rámci cezhraničnej spolupráce  
sluţobnej cesty v meste Borsodnádasd v Maďarsku. Obec má záujem zapojiť sa do projektu 
 „spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekologickej infraštruktúry“. 
Cieľom je vybudovať ČOV, kanalizáciu a IS v priemyselnom parku Jamy. Objem financií predstavuje 
cca 1,7 mil. €, obec by sa mala podieľať 5%. Realizácia v r. 2013 - 2014. 
Dňa 18.10.2011 sa v Smiţanoch konalo stretnutie zástupcov mesta Borsodnádasd. Za obec sa 
stretnutia zúčastnili Ing. Kotrady, strosta obce, Ing. Baginová vedúca stavebné odd., Ing. 
Zimmermanová vedúca odd. školstva a cestovného ruchu, poslanci boli zastúpení Mgr. Vaškom. 
Prítomný bol aj pán Ing. Klaučo, ktorý kontakty sprostredkoval. 
Bola podpísaná „Deklarácia o spolupráci“ v oblasti ţivotného prostredia a  cestovného ruchu.  
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Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce  – v návrhu rozpočtu na r. 2012 treba rátať s 5 % čiastkou 
spolufinancovania a prípravu  projektov? 
Ing. Kotrady, strosta – rok  2012 bude prebiehať prípravná fáza, to znamená, ţe samotná realizácia 
bude prebiehať v rokoch 2013 – 2014. 
Ing. Zekucia, člen rady  – na schválenie uznesenia – súhlasu so zapojením do projektu je nutné 
zvolať mimoriadne zasadnutie obecné zastupiteľstva dňa 20.10.2011 

 
 OR odporúča zapojiť sa do projektu 

 
3.) Ţiadosť – zapojenie do projektu Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKP) 
Spoločnosť ALUEFEKT, s.r.o. Spišská Nová Ves ako podnikateľský subjekt poţiadala obec 
o vytvorenie partnerstva v rámci „Výzvy na predkladanie ţiadostí na doplnenie projektových 
zámerov k schválenej ţiadosti o poskytnutie podpory lokálna stratégia komplexného prístupu“ 
Spoločnosť v rámci podnikateľského zámeru plánuje rozšírenie výrobných kapacít technologickej 
linky, rozbeh výroby roliet, a garáţových brán. Investičný zámer predstavuje cca 1,4 mil. EUR a ráta 
s vytvorením 10 – 12 nových pracovných miest, ktoré chce obsadiť obyvateľmi obce. Výrobu chce 
sústrediť v priemyselnom parku Jamy.  
- ţiadosť vypracuje ţiadateľ do 31.10.2011 
 
Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce – spoločnosť má vybratú parcelu v časti priemyselnej zóny 
JAMY, ktorá tvorí 1.etapu výstavby?  Majiteľ firmy je oboznámený s tým, kde sa plánuje 
infraštruktúra realizovať? 
Ing. Kotrady, starosta – firma má pozemky v 2. časti na JAMÁCH, plánuje sceliť parcely tak, aby sa 
mohli napojiť na infraštruktúru v časti 1. etapy 
Ing. Zekucia, člen rady  – kedy budeme vedieť, či sme so ţiadosťou o dotácie na vybudovanie 
infraštruktúry v priemyselnom parku uspeli ? 
Ing. Kotrady, starosta – predpokladáme, ţe začiatkom roka 2012 
- treba aj k spolupráci na tento projekt súhlas poslancov OZ, navrhol aby sa tento zámer schválil na 
pripravovanom zastupiteľstve vo štvrtok 20.10.2011. 
 

OR súhlasí so zapojením sa do projektu a odporúča zvolať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva  dňa 20.10.2011 k odsúhlaseniu uznesení 
 
 

4.) Zasadnutie stavebnej komisie 
Stavebná komisia sa zišla dňa ............ na pracovnom stretnutí, predmetom ktorého bola obhliadka 
cintorína v súvislosti s prípadnou výstavbou kolumbária a chodníkov. 

 
 
5.) Návrh  VZN č. 95 – plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej 

situácie v obci Smiţany 
VZN je spracované v zmysle zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a vyhlášky MŢP 
SR č. 259/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou na obdobie krízovej 
situácie. Upravuje práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou 
vodou vykonáva, upravuje práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania 
pitnou vodou a taktieţ spôsob a reţim núdzového zásobovania pitnou vodou a poţiadavky na jej 
kvalitu. 

 
 OR odporúča materiál na schválenie do OZ 
 
6.) Návrh VZN č. 96 – zmeny a doplnky územného plánu obce 
Zmeny a doplnky sa týkajú :  
- zo strany obce bol zámer rozšíriť pozemky na rekreačné účely – chaty v lokalite Košiarny brieţok 
Stanovisko ochrany prírody je zamietavé. 
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- zo strany obce je zámer preklasifikovať  územie v lokalite Falgevend z ornej pôdy na  stavebné 
pozemky na IBV. 
Krajský pozemkový úrad Košice mal pripomienky k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoniec 
súhlasil so záberom pôdy po cintorín cca na 100 stavebných pozemkov. 
- regulácie potoka Brusník – je to podmienka k podaniu ţiadosti, k tomu treba projekt pre územné 
rozhodnutie  
 

OR odporučila návrh VZN na schválenie do OZ 
 
 
 
7.) Platba za rekonštrukciu kaštieľa 
Ing. Kotrady, starosta informoval, ţe 1. platba za rekonštrukciu kaštieľa vo výške  
267 008,06 € obec obdrţala. 
Následne obec uhradila tri faktúry: 

 - MIGI  vo výške 286 690,93 € 
 - ESIRA 4 366,36 € 
 - ESIRA 3 120,00 € 

Neoprávnené náklady + 5%tnú spoluúčasť obecný úrad uhradil z prostriedkov obce: Jedná sa 
o sumu 27 167,23 €. 
- obec  do 7  dní platbu zaúčtuje a po odsúhlasení riadiacim orgánom  a následne obecný úrad 
pripraví ţiadosť na 2. platbu. 
 
 OR vzala informáciu na vedomie 
 
8.) Rekonštrukcia námestia 
- vzhľadom k tomu, ţe pri podávaní ţiadosti o NFP na rekonštrukciu námestia bola uvedená suma 
nákladov podľa projektu vyššia ako sa vysúťaţila vo verejnom obstarávaní, KSK pripravuje Dodatok 
k zmluve  
- realizácia prác je plánovaná do konca februára 2012 
 
Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce  –  aký spôsob financovania tohto projektu je pripravený?, 
na finančnej komisii pani Hricová, vedúca finanč. odd. informovala  , ţe financovanie bude prebiehať 
systémom preddavkov 
Ing. Kotrady, starosta – systém financovania  bude prebiehať ako pri Kaštieli, bude sa ţiadať 
preplatenie celých faktúr nie formou preddavkov 
 

OR vzala informáciu na vedomie 

 
9.) Rozpočtové opatrenie č. 14/2011 - návrh 

 
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 z poloţky rozpočtu 0520 635004 – údrţba kanalizácie  na poloţku rozpočtu 0912 
09501 - transfer ŠSZČ pre ZŠ Komenského v sume 2 680,00 Eur. Ide o vrátenie poţičaných 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu zelenej lávky. Oprava kanalizácie na ul. Nálepkovej 
je naplánovaná v roku 2012. 

2. Riaditeľka ZŠ Komenského poţiadala o presun v rámci schváleného rozpočtu z beţných 
výdavkov pre školské stredisko záujmovej činnosti na kapitálové výdavky na nákup 2 ks 
interaktívnych tabúľ v sume 7 250,00 Eur. Presun z poloţky rozpočtu 0912 09501 – transfer 
ŠSZČ pre ZŠ Komenského na poloţku 0912 713004 – nákup interaktívnych tabúľ.  

3. Riaditeľka MŠ Zelená poţiadala o presun v rámci rozpočtu z poloţky všeobecný materiál a 
servis a údrţba výpočtovej techniky na poloţku výpočtová technika sumu 225,00 Eur na 
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nákup nového multifunkčného zariadenia, z dôvodu poruchy kopírovacieho stroja. Presun 
z poloţky 0911 635002 – servis a údrţba výp. techniky v sume 100,00 Eur a z poloţky 0911 
633006 – všeobecný materiál v sume 125,00 Eur na poloţku 0911 633002 – výpočtová 
technika.  

4. Riaditeľka MŠ Komenského poţiadala o presun v rámci rozpočtu z poloţky 0911 635006 - 
údrţba budov na poloţku 0911 633001 - interiérové vybavenie v sume 370,00 Eur na nákup 
18 ks detských stoličiek. 

5. Náčelník obecnej polície poţiadal o presun v rámci schváleného rozpočtu sumu 440,00 Eur 
na nákup zobrazovacieho panela na sledovanie obrazu z kamier a joystick na ovládanie 
kamier, ktoré sú potrebné pre pracovníkov obecnej polície aj pre pracovníka plánovanej 
chránenej dielne. Presun z poloţiek 0310 633007 – špeciálny materiál sumu 330,00 Eur 
a 0310 633004 – prevádzkové prístroje sumu 110,00 Eur na 0310 633002 – výpočtová 
technika. 

6. Presun na základe odporúčania stavebnej komisie na vypracovanie ţiadosti o NFP na 
vybudovanie infraštruktúry v lokalite Jamy vo výške 4 000,00 Eur. Presun z poloţky 0443 
711001 – nákup pozemkov na poloţku 01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky.     

 

Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových príjmov a výdavkov programového rozpočtu. 

OR odporučila na schválenie do OZ 
 

10.) Rozpočtové opatrenie č. 15/2011 – návrh 

 

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: 

 
Zvýšenie príjmov na poloţke 292027 – iné príjmy v sume 1 500,00 Eur. Zvýšenie príjmov je na 
základe preplatenia nákladov konania o obnove evidencie pozemkov Správou katastra Spišská 
Nová Ves v celkovej výške 3 268,75 Eur. Zvýšenie výdavkov na poloţke 09121 09501  – transfer na 
ŠSZČ pre ZŠ Povýšenia sv. Kríţa v sume 507,63 Eur. Ide o vrátenie poţičaných finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu zelenej lávky. Zvýšenie výdavkov na poloţke 01116 632004 – 
komunikačná infraštruktúra v sume 992,37 Eur na zabezpečenie priamych prenosov z rokovaní 
obecného zastupiteľstva.  
 

OR odporučila na schválenie do OZ 
 

11.) Rozpočtové opatrenie č. 16/2011 –návrh 
 

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: 

 
Zvýšenie príjmov na poloţke 292027 – iné príjmy a zvýšenie výdavkov na poloţke 0620 637004 – 
všeobecné sluţby v sume 1 064,75 EUR. Zvýšenie príjmov je na základe preplatenia nákladov 
konania o obnove evidencie pozemkov Správou katastra Spišská Nová Ves v celkovej výške 
3 268,75 Eur. Navýšenie poloţky všeobecné sluţby z dôvodu zlikvidovania domčeka v súvislosti 
s výstavbou nákupného centra. Vyradenie domčeka bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 
23.6.2011, z ktorého vyplývala povinnosť zlikvidovať a odstrániť stavbu, pretoţe Ing. Špak zakúpil 
pozemok bez ťarchy. Pri likvidácii stavby sa hľadalo najlacnejšie riešenie, t.z. odstránenie časti 
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stavby fyzickými osobami, čo nám zníţilo náklady za prepravné a poplatok za uskladnenie odpadu, 
keďţe tento likvidovaný odpad sa nedal pouţiť na iné účely pre obec. 

 
OR odporučila na schválenie do OZ 

 
12.) Rozpočtové opatrenie č. 17/2011 – návrh 

 

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: 

Zvýšenie príjmov na poloţke 233001 – príjem z predaja pozemkov a zvýšenie výdavkov na poloţke 
01116 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 1 800,00 Eur. Ide o vrátenie pozemku na 
základe súdneho rozhodnutia a k tomu prislúchajúci výdaj – vrátenie príjmu.  
 

OR odporučila na schválenie do OZ po doplnení presnej sumy za vrátenie pozemku v osade 
p. Šarišským Vladimírom 

 
13.) Rozpočtové opatrenie č. 18/2011 – návrh 
 

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 z poloţky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov v sume 5 248,00 Eur na poloţku 
rozpočtu 01116 637026 – odmeny poslancom v sume 3 959,00 Eur a 01116 620 – odvody 
v sume 1 288,65 Eur. Rozpočet bol naplánovaný podľa počtu zasadnutí OZ a OR, bez 
odmien uvedených v zásadách odmeňovania poslancov. 

2. Presun z poloţky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov na poloţku rozpočtu 01116 611 
– mzdy sume 6 690,00 Eur. Ide o dofinancovanie plánovaného rozpočtu na mzdy pre 
zamestnancov obce.  

 
Ing. Dobšinská – pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 boli finančné prostriedky z poloţky mzdy 

presunuté do prebytku rozpočtu. Takţe aj z prebytku by sa mali presunúť na poloţku mzdy, nie 

z poloţky nákup pozemkov. 

starosta – odvody do poisťovní sa pri schvaľovaní rozpočtu nekrátili 

Mgr. Trošanová – ţiadala do OZ pripraviť rozpočtové opatrenie, v ktorom by bolo zahrnuté 

preklasifikovanie finančných prostriedkov z poloţky mzdy na poloţku prevádzka 

 

OR odporúča na schválenie do OR 

 

14.) Ţiadosť ZŠ Povýšenia sv. Kríţa 

- ZŠ ţiada finančný príspevok od obce vo výške 150,- EUR na organizovanie diskomaratónu 

v kultúrnom dome dňa 16.11.2011. Peniaze budú pouţité na ceny, občerstvenie súťaţiacich počas 

súťaţe. 

Mgr. Szitová – navrhla, aby táto akcia bola v budúcnosti organizovaná CVČ, nutné prejednať 

v komisii  

 OR schvaľuje poskytnutie príspevku po prejednaní v komisii OZ 
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15.) Zápis z 10. zasadnutia OR – oprava 

- starosta upozornil, ţe v bode 3 zápisu došlo k nepresnosti, kde bolo uvedené, aby starosta jednal 

s dodávateľom prác pri rekonštrukcii námestia, aby výmenu obrubníkov urobil sponzorsky a bola 

tam uvedená firma MIGI, s.r.o. Táto firma nie je dodávateľom prác, práce realizuje formou 

subdodávky. Zápis bude v tomto zmysle opravený. 

 

 OR súhlasí s opravou zápisu 

 

16.) Diskusia 

Ing. Zekucia, člen obecnej rady – na organizovanie hasičských pretekov si Obecný hasičský zbor 

objednal guľáš, pre účastníkov, za ktorý vyberal peniaze na PD Čingov. Faktúra došla na obec, 

ktorá ju vrátila, pretoţe obec guľáš neobjednávala. Úhradu guľášu OR navrhla realizovať z rozpočtu 

pre hasičský zbor. 

 

Mgr. Szitová, členka obecnej rady – MŠ Ružová  - rekonštrukcia –  podmienky pre verejné 

obstarávanie a celý proces zadávania zákazky určí stavebná komisia, a následne sa to postúpi na radu, 

ktorá vec postúpi obecnému zastupiteľstvu. 
p. Orinčáková, členka obecnej rady  – informovala, ţe vláda pripravuje výzvy na rekonštrukcie 

materských škôl. Ak na MŠ Ruţovú treba nutne rekonštruovať sociálne zariadenia, treba vypísať 

verejné obstarávanie na jednotlivé časti (nie etapy). Zákon to umoţňuje. 

starosta – zatiaľ sa ako najlepšie javí obstarávanie na celok 

Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce  – Ing. Baginová, vedúca stavebného oddelenia zaslala 

Mgr. Vaškovi predsedovi stavebnej komisie „Metodické usmernenie“ v ktorom je uvedené, citujem: 

„Definovanie  predmetu zákazky, ako aj podmienok jeho dodania, je v kompetencii verejného 

obstarávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní nekonkretizuje predmet zákazky čo do obsahu 

a rozsahu, uvedené je v kompetencii verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ môţe v rámci pouţitého postupu zadávania zákazky rozdeliť predmet zákazky 

na časti, pričom túto skutočnosť uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. vo 

výzve na predkladanie ponúk a v súťaţných podkladoch. Za celý proces zadávania zákazky je 

zodpovedný verejný obstarávateľ. 

Realizácia zákazky sa dá robiť na časti (etapy), čo sa musí uviesť v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a v súťaţných podkladoch. Proces verejného obstarávania musí napĺňať 

princípy verejného obstarávania. Výsledkom takého verejného obstarávania môţe byť uzavretie 

viacerých zmlúv s niekoľkými úspešnými uchádzačmi, pričom predpokladaná hodnota zákazky sa 

určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. 

 

Mgr. Trošanová, zástupkyňa starostu – v MŠ  Ruţová ulica zasadala rada školy 

- riaditeľka informovala, ţe im zateká strecha na 1. pavilóne 

- druhá poţiadavka  – nákup uzamykateľných  stolov 7 ks (do kaţdej triedy) 

Navrhuje, aby sa tieto záleţitosti riešili rozpočtovým opatrením. 

Mgr. Szitová, členka obecnej rady – komisia verejného poriadku navrhuje starú zámkovú dlaţbu 

z námestia pouţiť na chodníky na ul. Komenského, pri  cirkevnej škole, na cintoríne. 

Ing. Kotrady, starosta – do  rozpočtu na rok 2012 treba narátať peniaze na ďalší nutný materiál 

a práce. 

 p. Orinčáková, členka obecnej rady – treba pripraviť zoznam – prehľad spracovaných projektov, 

náklady na spracovanie, ktoré sa zrealizovali a ktoré sú ţivé 
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Ing. Zekucia, člen obecnej rady – Ing. Špak sa mal stretnúť s poslancami ohľadne výstavby OD 

Tesco a parkovisko, stretnutie sa neuskutočnilo. Vyzval pána starostu, aby s pánom Špakom hľadali 

moţnosti a riešenia na náhradu 13 parkovacích miest, ktoré obec predala spolu s pozemkom  - za  

účelom výstavby obchodného centra. Po vyriešení tejto situácie poslanci OZ zrušia prijaté 

a doposiaľ platné uznesenia č. 58/7/2011 a 59/7/2011.  

Treba osloviť aj p. Girgaša, Slovenskú poštu atď., aby sa na realizácii parkovacích miest podieľali.  

 

Mgr. Szitová, členka obecnej rady – osvetlenie kostola a dvora 

Po odsúhlasení pripojenia farského kostola – svietidiel na verejné osvetlenie farský úrad finančne 

zabezpečí všetky práce spojené s prípojením   

Ďalšie ţiadosti farského úradu: 

- opravu cesty – Kríţová cesta – tu by sa mali stretnúť obec, farský úrad, ZŠ 

- ţiadosť na opravu a odvodnenie múru okolo kostola v roku 2012 – poţadujú 3000,- Eur 

- ţiadosť – dotácia na prácu s mládeţou – 3000,- Eur 

- ţiadosť – dotácia na pastoračnú prácu – 3000,- Eur 

 

Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce poţiadala prednostu OcÚ, aby zabezpečil doplnenie 

finančného vyčíslenia k poţiadavkám do rozpočtu pre rok 2012, ktoré navrhla stavebná komisia 

Ing. Malina, prednosta OcÚ – Ing. Baginová pripraví poţiadavky na financie. 

Ďalej poţiadala o zverejnenie rozpočtového  harmonogramu  na webovej stránke obce  a zaslanie 

zamestnancom OcÚ. 

 

Mgr. Trošanová, zástupkyňa starostu – sa informovala o situácii IBV -  Panský kruh 

Ing. Kotrady,starosta – 19.10.2011 je dohodnuté stretnutie s pozemkovým fondom 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


