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Z á p i s 

zo 14. zasadnutia OR, konaného dňa 21.11.2011 v Smižanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  0 
 
1.) Pozastavené uznesenia 

Na 12. zasadnutí OZ dňa 3.11.2011 poslanci OZ prijali uznesenie č. 135/12/2011, v ktorom 
OZ ukladá OcÚ zverejniť na internetovej stránke obce obchodné mená, sídla alebo miesta 
podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predloţili svoje ponuky vo VO a ich návrhy na plnenie kritérií, 
stanovených obcou vo VO a to najneskôr do 5 dní od otvárania obálok.  
Starosta v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov výkon uznesenia pozastavil.  
            § 41 odst. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní hovorí o otváraní obálok a zverejňovaní 
zápisníc. Starosta konzultoval s ľudmi, ktorí sa venujú verejnému obstarávaniu a telefonoval na 
Úrad pre verejné obstarávanie  - odbor metodiky – s Ing. Brtaňovou – tá mu poskytla informáciu ţe 
„Zápisnica“ z otvárania cenových ponúk z verejného obstarávania sa môţe zverejniť aţ po 
zverejnení vo Vestníku verejného obstarávania, dovtedy sú obstarávatelia viazaní mlčanlivosťou. 
Starosta informoval členov OR, ţe Ing. Ertlová – poslankyňa OZ, reagovala na pozastavenie 
uznesenia mailom, ţe na internetových stránkach verejných inštitúcií a ministerstiev sú zápisnice 
z otvárania ponúk zverejnené , či teda tieto inštitúcie porušili zákon. Starosta odpovedal, ţe nie je 
oprávnený hodnotiť a vyjadrovať sa k postupu týchto inštitúcií. Toto uznesenie preto treba 
preformulovať, alebo zrušiť.  

 
OR odporúča by sa  predmetné uznesenie zosúladilo s platnou legislatívou. 
 

2.) Žiadosť Spišského dejepisného spolku 
- Historik, Dr. Chalupecký , sa doţíva 80. rokov. Spolok chce pri tejto príleţitosti vydať 

zborník a ţiadajú obec o finančný príspevok. V prípade, ţe obec prispeje, bude 
v zborníku uvedená ako prispievateľ a jeden výtlačok dostane zdarma. Dr. Chalupecký 
pomáhal obci odbornými príspevkami pri vydávaní kníh, bolo by dobré zváţiť, ţe 
z rozpočtu na r. 2012 by obec prispela na vydanie zborníka. Príspevok sa má poskytnúť 
do 28.2.2011. 

 OR schválila sumu 100,- Eur z rozpočtu na rok 2012 
 

3.) Návrh na vyradenie majetku obce 
 ZŠ Komenského dáva návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce. 
3.1.) Jedná sa o neupotrebiteľný drobný hmotný majetok v celkovej sume 3 443,98 Eur. 
3.2.) Jedná sa o neupotrebiteľný majetok obce – pracovné stroje a zariadenia, DHM v celkovej 
sume 1 602,54 Eur. 

OR poverila hlavnú kontrolórku zoznam prekontrolovať a pripraviť návrh uznesenia do OZ 
 

4.) Zasadnutie sociálnej a bytovej komisie  
Komisia zasadala dňa  16.11.2011. 
Program: 

1. Ţiadosť o zrušenie nájomného vzťahu  
2. Ţiadosti o opatrovateľskú sluţbu  
3. Ţiadosť o odkázanosti o opatrovateľskú sluţbu 
4. Informácie hlavnej kontrolórky obce o finančných záleţitostiach na Starobu – 

opatrovateľská sluţba 
5. Vyjadrenie sociálnej a bytovej komisie k rozpočtu na rok 2012 
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1.      1.  a) Pani Anna Nálepková, bytom Pavla Surţina 3/67, byt č. 8 Smiţany poţiadala 
o výpoveď z nájmu ku dňu 1.12.2011. 
Komisia odporúča prijatie ţiadosti o zrušenie nájomného vzťahu pani A. Nálepkovej. 

OR vzala informáciu na vedomie. 

1. b/ Na základe zrušenia nájomného vzťahu p. Anny Nálepkovej a posúdenia 

prijatých ţiadosti o nájomné byty obce Smiţany v r. 2011, spĺňali dané poţiadavky 

dve ţiadosti.  Sociálna a bytová komisia hlasovaním odporúča pridelenie bytu č. 8 

Bc. Lucii Beckovej, bytom Tatranská 87, Smiţany.    

 Obec naďalej eviduje  prijaté ţiadosti na nájomné byty v obci Smiţany. 
            OR súhlasí s odporúčaním komisie a postupuje žiadosť na schválenie do OZ. 
 

2. Dňa 30.9.2011 podala pani Anna Novotná, Sládkovičova 28, Smiţany ţiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu sluţbu – Opatrovateľskú sluţbu. 
Sociálna a bytová komisia na základe hlasovania a preštudovania predloţených posudkov 
a akútneho zdravotnému stavu doporučuje poskytnúť sociálnu starostlivosť p. Anne 
Novotnej v domácom prostredí na celodenný úväzok.  
OR navrhuje miestne šetrenie na posúdenie oprávnenosti žiadosti.  

2.b/  Obec Smiţany dňa 30.9.2011 prijala ţiadosť pána Františka Richtarčíka, Iliašovská ul. 36, 
Smiţany o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu – opatrovateľskú sluţbu.  Pán 
Richtarčík je odkázaný na celodennú starostlivosť, ktorú mu zabezpečuje rodina. 

 Komisia na základe sociálneho posudku odporúča šetrenie v domácnosti ţiadateľa 
o opatrovateľskú sluţbu. Termín: do 30.11.2011.  

       OR súhlasí so stanoviskom komisie. 
2.c/ Obecný úrad Smiţany prijal dňa 14.11.2011 opakovanú Ţiadosť o posúdenie odkázanosti 

na sociálnu sluţbu – opatrovateľská sluţba pani Agnesy Grečkovej, Slovenského raja 20, 

Smiţany. Sociálna a bytová komisia odporúča vykonať šetrenie v domácnosti ţiadateľky 

pani Agnesy Grečkovej. Termín: do 30.11.2011. 

       OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

 

3. Dňa 12.10.2011 obecný úrad Smiţany prijal ţiadosť pána Tibora Duľu, bytom Lipová 26, 
Smiţany, o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu v zariadení pre seniorov. Komisia 
preštudovala a posúdila predloţené dokumenty a posudky ţiadateľa. 
Sociálna a bytová komisia z dôvodu, ţe obec Smiţany nedisponuje sociálnym zariadením 

a vzhľadom k prijatému rozpočtu na opatrovateľskú sluţbu momentálne nemôţe vyhovieť 

tejto ţiadosti. Na základe lekárskeho nálezu komisia odporúča umiestnenie menovaného 

do zariadenia pre seniorov na náklady rodinných príslušníkov. 

       OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

 

4.  Ing. Iveta Dobšinská, hlavná kontrolórka obce Smiţany informovala Sociálnu a bytovú 
komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov v poloţke výdavkového rozpočtu obce 
Staroba – Opatrovateľská sluţba za rok 2011. Obec Smiţany poskytuje opatrovateľskú 
sluţbu a prispieva na sociálnu sluţbu v zariadeniach pre seniorov. Prijatý rozpočet  na rok 
2011 je vyčerpaný. 
OR vzala informáciu na vedomie. 
 

5. Sociálna a bytová komisia po prerokovaní  predloţeného rozpočtu na rok 2012 navrhuje 
v poloţke 10202 Staroba - Opatrovateľská sluţba, transfer neziskovej organizácii 
navýšenie z 13 000,- Eur na 17 000,- Eur. Ako dôvod uvádza, ţe obec Smiţany 
nedisponuje sociálnym zariadením pre seniorov a má vysoký počet obyvateľov 
v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe analýzy 
sociologických a demografických údajov obce je osamelo ţijúcich občanov nad 65 rokov 
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116 a počet občanov so zdravotným postihnutím 545. A podiel osôb potrebujúcich 
opatrovateľskú sluţbu sa neustále zvyšuje. 
Sociálna a bytová komisia odporúča predpokladané navýšenie počtu opatrovateliek na plný 
úväzok - 15 a na skrátený úväzok - 4.  Komisia odporúča vypracovať dodatok k VZN č. 
90/2011 na  spolufinancovanie  rodinných príslušníkov pri ekonomicky oprávnených 
nákladoch. 

      OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

5.) Zasadnutie finančnej komisie 
 
Finančná komisia zasadala dňa 15.11.2011.  
Komisia sa na zasadnutí zaoberala:  
 
Rozpočtom r. 2012 (návrhy a zmeny) 
Zakúpenie dvoch kamier - 6 000,00 € (kapitálové výdavky poloţka: 713 003). Obec sa bude 
uchádzať o dotáciu na zakúpenie ďalších kamier. Ak budeme úspešní, následne sa prijme 
rozpočtové opatrenie vo výdavkovej časti – kapitálové výdavky. 
Mzdy „obecná polícia“ ( poloţka 0310 611) – novelizáciou zákona  pribudol príplatok „ za 
zmennosť“.  
Ochrana pred požiarmi – požiarna zbrojnica - v poloţke 0 320 : 
1. spotreba vody je neprimeraná suma; v  roku 2010 bola spotreba v sume 15,00 €;  v roku 2011 je 

to 201,56 €.  
2. spotreba plynu ;   r. 2010 - 1 208,71 €;   v r. 2011 - 1 702,80 € 
3. spotreba elektrickej energie; r. 2010 - 241,97 €; v r. 2011 -  225,32 € 
Návrh členov komisie – nástrek stredových čiar (vodorovné značenie) na uliciach Smreková a . 
Nábreţná; z dôvodu, ţe  sú to miestne komunikácie, kadiaľ chodí najviac detí do škôl  
Nástrek parkovacích miest na sídl. Západ II. – vyţiadať stanoviská od bytových spoločenstiev, 
ktoré rozhodnú o tom, ţe súhlasia s označením napriek tomu, ţe  sa zmenší počet parkovacích 
miest. 
„Informačná tabuľa“ a „parkovanie pri vodárni“- vstup na chodník na Čingov – komisia navrhuje  
poţiadať o spoluprácu Mikroregión Slovenský raj 
- Obec Smiţany prispieva do Mikroregionu Slovenský raj sumou 0,332 € , t.j. ročne cca 2 850,00 

€ 
-  Vybraté vstupné do Slov. raja v roku  2009: 17 560,00 € 
                                                       v  roku 2010: 10 550,00 € 
                                                       v  roku 2011:   8 000,00 € 
„Internetová stránka“ – komisia navrhuje, aby v programovom rozpočte v programe „Propagácia“  
boli uvedené všetky internetové stránky, ktoré obec platí za účelom propagácie obce. Ďalej 
navrhuje uviesť na internetovej stránke obce  „link“  na jednotlivé portály. 
Energetický certifikát – obecné byty; komisia navrhuje overiť, ako to majú zariadené v iných 
obciach, resp. presunúť túto poţiadavku do roku 2013. 
Materské školy – finančná komisia dáva podnet na prerokovanie obecnej školskej rade zriadiť 
právnu subjektivitu „materským školám“. 
„Cintorín“ – stavebná oddelenie  neurobilo finančné vyjadrenie plánovaných aktivít 
PD Cyklotrasa – projekt (poloţka zrušená); na cyklistické chodníky budú vypísané výzvy 
 Diskusia 
Komisia navrhuje doplniť Dodatok č. 1 k zásadám finančného hospodárenia ; Tretia časť – 
rozpočtový proces; článok 6 – zostavovanie a členenie rozpočtu sa dopĺňa  
- o  bod (10) „Rozpočet rozpočtovej organizácie je zostavený bez jej vlastných príjmov. 

V priebehu rozpočtového roka je rozpočtová organizácia oprávnená poţiadať Obec o vrátenie 
príjmov poukázaných na účet obce. Tieto príjmy je rozpočtová organizácia oprávnená pouţiť na 
tovary a sluţby v súlade so zákonom o financovaní školských zariadení. O sumu takto 
poukázaných príjmov sa upraví rozpočet rozpočtovej organizácie na konci roka“. 

- a o bod č. (11)  „Zostavenie rozpočtu rozpočtových organizácií vychádza z predpokladaných 
príjmov z výnosu samosprávy z podielových daní. Ak schválený rozpočet obce a príjem 
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z výnosu samosprávy z podielových daní v príslušnom roku je iný ako bol npredpoklad pri 
zostavovaní rozpočtu, obec môţe upraviť všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení. 

 
Článok19 – hospodárenie PO; so dopĺňa v odstavci 2 o vetu “PO je povinná vyúčtovať refundáciu 
prevádzkových nákladov k prenajatým priestorom (náklady a energie) i rozpočtovej organizácii, 
ktorej zriaďovateľom je obec v súlade s § 26 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. , pokiaľ nie je 
dohodnuté v zmluve o nájme inak. 
OR vzala informáciu zo zasadnutia komisie na vedomie. O rozpočte na rok 2012 budú ešte 

prebiehať rokovania pred schválením v OZ. 
        

6.) Návrh rozpočtu na r. 2012 – 2014 
Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2012-14 sa vychádzalo z rozpočtu na rok 2011. Podľa informácii 
výška podielových daní by sa mala pohybovať na úrovni roku 2011. 
Finančné odd. pripravuje  návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a VZN o miestnych poplatkoch, pretoţe 
v parlamente je návrh zákona o dani z nehnuteľnosti, ktorý by mal výšku sadzieb uvedenej dane 
upraviť. Ak bude zákon schválený , OZ návrh VZN prerokuje, ak nie, VZN bude z programu 
rokovania stiahnuté. 
Pri dani zo stavieb je nutné zosúladiť percentuálny rozdiel sadzieb v súlade s novelou zákona. 
            OR odporučila návrh VZN pripraviť na schválenie na zasadnutie OZ. 
 
7.) Návrh VZN č. 97 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany 
V parlamente je novela zákona o dani z nehnuteľnosti, ktorou sa upravujú sadzby dane. Ak obec 
chce upraviť sadzbu dane na budúci rok podľa novelizácie zákona, príslušné VZN musí schváliť na  
          OR odporučila návrh VZN pripraviť na schválenie na zasadnutie OZ. 
 

8.) Návrh VZN č. 98 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
Pripravuje sa novela zákona, ak bude schválená v parlamente, bude moţné  schváliť VZN 
upravujúce sadzby.  
           OR odporučila návrh VZN pripraviť na schválenie na zasadnutie OZ. 

 
9.) Žiadosť o finančný príspevok  
 Ţiadateľka, Klaudia Vospálková, ţiadala o príspevok na realizáciu projektu modernizácie 
ţelezničnej stanice v Smiţanoch, ktorú v spolupráci s občianskym zdruţením Iuventa plánujú 
zveľadiť a skultúrniť. 
Projekt majú schválený, čakajú na vyjadrenie Ţelezníc SR. 
V rámci projektu chcú objekt vymaľovať, dokúpiť lavičky pre cestujúcich. 
 OR odporučila postúpiť žiadosť do finančnej komisie. Na tento projekt by mali prispieť hlavne 
Železnice SR, lebo sa jedná o ich  majetok. 

 
10.) Žiadosť spoločnosti Arland, s.r.o. 

-spoločnosť spracovala projekt na Dom sociálnych sluţieb v Smiţanoch 

-počas spracovávania sa zmenila poţiadavka na počet lôţok, došlo k navýšeniu aţ na 120 lôţok 

-vzhľadom k náročnému terénu a iným príčinám bol limit financií na 1 lôţko prekročený, treba 

navýšiť spoluúčasť obce na vypracovanie dokumentácie 

  OR odporučila žiadosť do finančnej komisie a zároveň poslankyňa p. Orinčáková požiadala 
o vypracovanie prehľadu vypracovaných projektov, ktoré z nich boli využité, koľko sa nevyužilo 
a taktiež aj vypracovať prehľad, koľko tieto projekty stáli a predložiť do OR a OZ. 

 
11.) Diskusia 
Ing. Zekucia – navrhol, aby faktúra za terénne úpravy na Tomášovskej ulici od PD Čingov Smiţany 
bola započítaná s faktúrou za hasičské auto.  
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Mgr. Trošanová – upozornila na neporiadok na ceste Tatranskej a staničnej smer od TESCA – sú 
tam porozhadzované kelímky a papiere – je potrebná zvýšená pozornosť týmto komunikáciám pri 
upratovaní obce. 

 

 

 

 

 

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

 


