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Z á p i s 

zo 15. zasadnutia OR, konaného dňa 13.12.2011 v Smižanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  0 
 
1.)  Dodatok č. 3 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany 
Dotácie na rok 2012 uvedené v Prílohe 1 sa nahrádzajú týmto znením: 

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na 

žiaka v eurách 

Základná umelecká škola 

- individuálna forma 

- skupinová forma 

 

641,35 

394,68 

Materská škola na Ružovej ul. 1 743,04 

Materská škola na Komenského ul. 1 286,68 

Materská škola na Zelenej ul. 1 908,17 

Školský klub detí, ZŠ Komenského ul. 296,01 

Školské stredisko záujmovej činnosti,  

ZŠ Komenského ul. 

 

149,40 

Zariadenie školského stravovania 

ZŠ Komenského ul. 

 

103,28 

Zariadenie školského stravovania pri 

Materskej škola na Ružovej ul. 

 

377,72 

Zariadenie školského stravovania pri 

Materskej škola na Zelenej ul. 

 

225,13 

 
 
Príloha č. 2 sa nahrádza znením: 

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkvi: 

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na 

žiaka v eurách 

Školský klub detí, ZŠ Povýšenia sv. Kríža 291,18 

Školské stredisko záujmovej činnosti,  

ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

 

146,28 

Zariadenie školského stravovania 

 ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

 

108,75 

 
 
OR odporučila navrhnuté zmeny na schválenie do OZ.  
 

2. ) Dodatok č. 1 – Zásady finančného hospodárenia obce Smižany  
Znenie sa mení takto: 
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TRETIA ČASŤ – ROZPOČTOVÝ PROCES 
 Článok  6 – Zostavovanie a členenie rozpočtu 
Doplňuje sa: 
(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 
beţné výdavky v súlade so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. O sumu takto poukázaných príjmov sa upraví rozpočet rozpočtovej organizácie na 
konci roka. 

 
(11) Zostavenie rozpočtu rozpočtových organizácií vychádza z predpokladaných príjmov 

z výnosu samosprávy z podielových daní. Ak schválený rozpočet obce a príjem z výnosu 
samosprávy z podielových daní v príslušnom roku je iný ako bol predpoklad 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. 

 
(12) Kapitálové výdavky môţe rozpočtová organizácia zriadená obcou obstarávať zo 

schváleného rozpočtu po 1.9. príslušného kalendárneho roka. V oprávnených prípadoch na 
základe poţiadania rozpočtovej organizácie  môţe obecné zastupiteľstvo termín zmeniť. 

Článok  19 – Hospodárenie príspevkových organizácií 

ods. 2 sa mení takto: 
(2) Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom a zabezpečiť 
maximálnu hospodárnosť a efektívnosť nákladov. 
Príspevková organizácia je povinná vyúčtovať refundáciu prevádzkových nákladov k prenajatým 
priestorom i rozpočtovej organizácií, ktorej zriaďovateľom je obec v súlade s §26 ods. 1 zákona č. 
523/2004 Z. z., pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve o nájme inak. 
 
 
PIATA ČASŤ- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok  24 – Platnosť a účinnosť 
(3)Dodatok č. 1 k zásadám finančného hospodárenia nadobúda platnosť schválením obecného 
zastupiteľstva uznesením č. 140/13/2011  zo dňa 15.12.2011. Zásady nadobúdajú účinnosť 
dňom 1.1.2012. 

 
OR odporučila materiál na schválenie OZ. 
 
3.)  RÚVZ – kontrola v MŠ Ružová ulica 

- na základe anonymného podnetu RÚVZ v Spišskej Novej Vsi vykonal kontrolu v objekte 
MŠ Ruţová ulica v Smiţanoch. 
Kontrola bola zameraná na nedostatky – nevyhovujúci stav sociálnych zariadení. Jednalo 
sa o pretekajúce vodovodné batérie a splachovače na WC, teda závady, ktoré vznikli 
beţnou prevádzkou. Závady  boli odstránené do 3 dní.  

 RÚVZ vydal rozhodnutie, na základe ktorého bola udelená pokuta 165,- €. Škodová 
komisia rozhodne, kto je za uvedený stav zodpovedný. 
OR vzala informáciu na vedomie. 

 

2.) Rozsudok Krajského súdu v Košiciach  
- krajský súd vo veci zániku poslaneckého mandátu poslanca, p. Jaroslava Šarišského, 
rozhodol, ţe návrh bol zamietnutý a navrhovateľovi - p. Jaroslavovi Šarišskému nevzniká 
nárok na náhradu trov súdneho konania.  

            OR vzala informáciu na vedomie. 
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3.) Pridelenie nájomného bytu 

Nájomný byt č. 8 na ulici P. Surţina 67/3 bol na základe odporúčania sociálnej a bytovej 
komisie pridelený  p. Lucii Beckovej, Tatranská 313/87, Smiţany od 1.12.2011. 
OR odporúča na schválenie do OZ. 

        

4.) Rozpočtové opatrenie č. 20/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 1 143,40 Eur                           
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 143,40 Eur (program 9.2)  
 
2. 312001 – transfer z KŠÚ na predškolákov – zvýšenie príjmov o sumu 163,00 Eur                           
0911 611 mzdy MŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 174,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Ruţová – zvýšenie výdavkov o sumu 898,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Zelená – zníţenie výdavkov o sumu 909,00 Eur (program 9.1)  
 
3.   311 – granty ŠJ Zelená – zvýšenie príjmov v sume 148,50 Eur  
09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 148,50 Eur 
(program 9.3) 
 
4.   312001 – transfer školské stravovanie – zvýšenie príjmov o sumu 11 000,00 Eur 
1070 637014 – príspevky na školské stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 11 000,00 Eur 
(program 13.4) 
 
5.   223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 4 168,00 Eur 
09122  630 – tovary a sluţby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 4 168,00 Eur (program 9.6) 
 
6.   223002 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 552,00 Eur 
09601 630 – tovary a sluţby ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 552,00 Eur 
(program 9.4) 
 
7.  01116 637026 – odmeny poslancov – zvýšenie o sumu 3 959,00 Eur (program 1.1) 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 141/13/2011 

 
Mgr. Trošanová navrhla do RO doplniť bod č. 8 – odmeny zamestnancom OcÚ, nakoľko 
poslancom boli odmeny vyplatené, preto by bolo treba vyriešiť odmeny zamestnancom OcÚ. 
Starosta – táto pripomienka je zapracovaná v RO č. 21/2011.  
            OR odporúča materiál na schválenie do OZ. 
 
7.) Rozpočtové opatrenie č. 21/2011 
 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.:  
 
- 01116 – zníţenie výdavkov vo výške 6 145,00 Eur 
- 0170 – zvýšenie výdavkov vo výške 6 145,00 Eur 
- 0620 – zníţenie výdavkov vo výške 2 067,40 Eur 
- 08205 – zvýšenie výdavkov vo výške 1 368,00 Eur 
- 10202 – zvýšenie výdavkov vo výške 699,40 Eur 
- 0310, 0320, 0520, 0560, 0610, 0640, 0810, 0840, 0911, 09601, 09802 – presuny v rámci 

rozpočtových poloţiek  
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          OR odporučila, aby položka výdavky verejnej správy bola znovu posúdená  finančnou 
komisiou a následne prerokovaná v OR.   
 

8.) Zasadnutie finančnej komisie 
Dňa 23.11.2011 sa na svojom zasadnutí komisia zaoberala: 
8.1. ) Ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce: 

Komisia navrhla 
I. Dotácie  
1. Kynologický klub – 100 eur – poţiadavka 200 eur. 

2. Farský úrad na prevádzku pastoračného centra – na prevádzku sa nedáva 

3. Rím. Kat. cirkev – stretnutie farského úradu so stavebným oddelením a oprava cesty – 

stretnutie cirkev, OcÚ 

4. Rím. kat. cirkev – deťom v hmotnej núdzi. 

5. Telesne postihnutí – 100 eur – poţiadavka 500 eur. 

6. ZO – SZPB – spojí sa to s uzatvorením letnej sezóny – aj keď sa robí kladenie vencov 

a výročie obce, robí to S. Bereghazy. Bude to organizovať OKC. 

7. Matica slovenská – 100 eur 

8. Ţivena – 100 eur 

9. Miestny spolok SČK – 50 eur 

10. ZO CHPH – 100 eur 

11. ILCO klub – v spolupráci s OKC – 100 eur 

12. Dušan Gengel – 0 eur 

13. DOTACIA TJ - Stolný tenis – 500 eur, šachový – 500 eur, obecná liga - 250 eur, 150 

rómsky turnaj – 150 eur  

13500 na energie, 950 ekonómka, 1600 eur – TJ – 19000 eur. 

Spolu 650 eur 
 
Ing. Iľaš  - prišli sme do obdobia, nech preukáţu výdavky, nech preukáţu účtovné výkazy – 
súvaha, výsledovka, výkaz ziskov a strát za rok 2009, 2010 a potom sa rozhodne o výške 
dotácie na nasledujúci rok.  
Mgr. Vaško - Nájsť človeka na starostlivosť o zeleň v obci – z radov občanov. Preloţiť web 
stránku do anglického jazyka, príspevok na preteky – psie záprahy – 300 eur. 
Finančná komisia odporúča finančnému oddeleniu pripraviť návrh dodatku č. 3 k VZN 
o financovaní školských zariadení. 
Finančná komisia odporúča schváliť dodatok ku smerniciam o finančnom hospodárení obce 
s tým, ţe môţe vykonať úpravu rozpočtu pre školské zariadenia v súvislosti so zmenou 
výnosu dane z príjmov a takto postupovať pri poskytovaní finančných prostriedkov pre 
spoločenské organizácie. 
Finančná komisia odporúča pripraviť uznesenie, aby obecný úrad vykonal pre pravidelne 
sa opakujúce sluţby – údrţba verejného osvetlenia, prevádzka internetovej stránky, tlač 
Smiţianskeho hlásnika,  verejné obstarávanie do konca januára 2011. 
FK odporúča pripraviť uznesenie pre CVČ. 
II. Programový rozpočet 

 
           OR schválila návrh komisie na poskytnutie finančnej dotácie spoločenským organizáciám 
pôsobiacim na území obce. 

 
9.) Zasadnutie stavebnej komisie  
 
Komisia sa na zasadnutí dňa   23.11.2011  zaoberala: 
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1. Pozvanie p. Dušana Nováka st. a p. Dušana Nováka ml. na stavebnú komisiu kvôli riešeniu 
situácie prenájmu pozemku parc. č. E-KN 2094/1 pri chate súp. č. 703 na Košiarnom brieţku.  

- stavebná komisia odporúča vypracovať dodatok k VZN č. 85/2009, ktorý sa bude týkať  
      prenájmu obecných pozemkov v okolí objektu „Koliba – Košiarny brieţok“. Výšku nájmu  
      odporúčame 500,- €/rok. Táto suma bude za plochu, ktorá bude zakreslená v orientačnom  
      náčrte. Pán Novák ústne prehlásil, ţe veci súvisiace so stavebným úradom dá do 
zákonného stavu do konca roku 2011 a zároveň poţiada o odkúpenie časti pozemku, ktorý 
súvisí s objektom a je ohraničený plotom. Stavebná komisia odporúča vybudovať na Košiarnom  
brieţku sociálne zariadenia pre verejnosť a iné vybavenie pre cestovný ruch ( informačné  
      tabule a pod.). 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2. Ţiadosť Bc. Igora Grečka, bytom Košiarny brieţok 3654/8, Smiţany o odkúpenie priľahlého 
pozemku o výmere 96 m2  k pozemku, ktorého je vlastníkom parc. č. C-KN 2037/39 o výmere 
154 m2 – zastavané plochy. 

- stavebná komisia neodporúča odpredaj pozemku do doby, pokiaľ si ţiadateľ nezlegalizuje  
      nepovolené drobné stavby pri chate s. č. 3654. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

3. Rozpočet na rok 2012  
- poţiadavky na rozpočet pre rok 2012 boli prerokované na spoločnom zasadnutí stavebnej 

a finančnej komisie, ktoré boli zapracované do návrhu rozpočtu. Stavebná komisia 
k ţiadosti doplatenia sumy za projektovú dokumentáciu na Dom sociálnych sluţieb, ktorú 
vypracovala firma Arland, s.r.o., Sp. Nová Ves dala prešetriť finančnej komisii právny nárok 
na vyplatenie poţadovanej sumy. 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
4. Ţiadosť Ing. Petra Odlera a Mgr. Dariny Odlerovej, bytom Tolstého 1, Spišská Nová Ves 

o odkúpenie pozemku v okolí chaty s. č. 662 parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2 – lesný 
pozemok. Ţiadateľ vlastní pozemok o výmere 27 m2 pod chatou. 

- stavebná komisia odporúča predaj pozemku v okolí chaty s. č. 662 parc. č. C-KN 2095/32 
o výmere 108 m2 – lesný pozemok. Stavebná komisia doporučuje OZ tento predaj      
definovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe vlastníkom pozemku sa        
nemôţe stať nik iný ako vlastník susedného pozemku zastavaného stavbou. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

5. Ţiadosť Mgr. Márie Grečkovej, bytom Trieda 1. mája 4/16, Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemku okolo parc. č. C-KN 2037/39 o rozlohe cca 150m2 podľa náčrtu. Ţiadateľka je 
spoluvlastníčkou rekreačnej chaty postavenej na parc. č. C-KN 2037/39. 

- stavebná komisia neodporúča odpredaj pozemku do doby, pokiaľ nebudú nepovolené 
drobné stavby pri chate s. č. 3654 zlegalizované a pokiaľ nedôjde k vysporiadaniu 
bezpodielového spoluvlastníctva chaty medzi ţiadateľkou a jej exmanţelom. 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

6. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Smiţany a Matejom Dunčkom a manţ. Katarínou, 
obaja bytom Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok na pozemok pod stavbou súp. č. 
1334 a jej okolí na Smrekovej ulici parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 
692/3 o výmere 97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2 na dobu 5 rokov pre 
podnikateľské účely.  

- stavebná komisia odporúča uzavretie nájomnej zmluvy so spätnou platnosťou od  
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nadobudnutia objektu do vlastníctva p. Dunčka s manţelkou. Stavebná komisia doporučuje 
OZ tento prenájom definovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe nájomcom 
pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník stavby nachádzajúcej sa na tomto pozemku. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

7. Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
obcou Smiţany a ZVL, p. s. Smiţany na časť pozemkov potrebných na výstavbu splaškovej 
kanalizácie pre stavbu Ekopark – Smiţany – Jamy. 

- stavebná komisia odporúča uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi obcou Smiţany a ZVL, p. s. Smiţany na časť pozemkov 
vo vlastníctve ZVL, p.s. Smiţany, potrebných na výstavbu splaškovej kanalizácie pre stavbu 
Ekopark – Smiţany – Jamy s podmienkami, ktoré sú uvedené v týchto zmluvách 
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

8. Ţiadosť Štefana Babíka, bytom Štúrova 11, Smiţany o vysporiadanie resp. úpravu 
odvodňovacieho kanála nachádzajúceho sa na jeho pozemku parc. č. 1357/6 za 
Tomášovskou ulicou. 

- stavebná komisia odporúča pozvať p. Babíka na zasadnutie najbliţšej stavebnej komisie za  
      účelom podania vysvetlenia k jeho ţiadosti a k legalizácii vykonaných stavebných úprav a 
      drobných stavieb. 

 
OR súhlasí so stanoviskom komisie 

 
10.) Zasadnutie sociálno-bytovej komisie 

Komisia sa na zasadnutí dňa   5.12.2011 zaoberala: 
 

1. Miestne šetrenia poskytovania sociálnej starostlivosti 
2. Vykonanie miestnych šetrení opatrovateľských sluţieb v roku 2012 

 
Zasadnutie sociálno-bytovej komisie otvoril a viedol jej predseda p. Jozef Svetkovský, ktorý 
prítomných oboznámil s programom.  
 

1. Na zasadnutí sociálno-bytovej komisie a hlasovania komisia doporučila poskytnúť 
sociálnu starostlivosť pani Anne Novotnej (Sládkovičova 28), pánovi Františkovi 
Richtarčíkovi (Iliašovská 36) a pani Agnese Grečkovej (Slovenského raja 20).  
 
 

2. Po zasadnutí obecnej rady, konanej dňa 21.11.2011, obecná rada navrhla miestne 
šetrenia na posúdenie oprávnenosti poskytovania opatrovateľskej sluţby u uvedených 
ţiadateľov.  
 

3. Dňa 2.12.2011 vykonala sociálno-bytová komisia, v zloţení p. Svetkovský Jozef, Mgr. 
Paluššáková Mária a p. Murdţáková Ľubica, miestne šetrenia u uvedených ţiadateľov na 
základe rozhodnutia obecnej rady: 
 

- u p. Anny Novotnej komisia skonštatovala  oprávnenosť ţiadosti poskytovania 

opatrovateľskej sluţby v domácom prostredia a doporučuje opatrovateľskú sluţbu na 

celodenný úväzok. Vzhľadom k zdravotnému stavu ţiadateľky, komisia navrhuje 

v budúcnosti zaradiť ţiadateľku na umiestnenie do sociálneho zariadenia s 24 hod. 

starostlivosťou. 
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- u p. Františka Richtarčíka na základe miestneho šetrenia komisia doporučuje 

opatrovateľskú sluţbu na skrátený úväzok, 

 

- u p. Agnesy Grečkovej komisia doporučuje oprávnenosť poskytovania sociálnej sluţby – 

opatrovateľskej starostlivosti na skrátený úväzok. 

 

4. Komisia vykonala miestne šetrenie na základe ţiadosti u manţelov Antonyovcov 
(Tatranská ul.). Kde bolo zistené, ţe nie je doloţený sociálny posudok. Manţelia 
Antonyovci ţiadajú o opatrovateľskú sluţbu z radov rodinných príslušníkov (nevesta). 
Vzhľadom k tomu, ţe rodinný príslušník nemá kvalifikačné predpoklady – platné 
osvedčenie, komisia doporučuje zaoberať sa uvedenou ţiadosťou po predloţení platných 
podkladov.  
 

5. Komisia na svojom zasadnutí doporučila vykonanie miestnych šetrení v roku 2012 u uţ 
poskytovaných opatrovateľských sluţieb ţiadateľov. 

 

OR vzala výsledky šetrenia na vedomie 

 

11.) Návrh na vyradenie majetku obce 
- na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady vyradenie 
a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smiţany v celkovej hodnote 1 602,54 €. 
Jedná sa o odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok a pracovné stroje a zariadenia, ktorý je 
prebytočný, neupotrebiteľný a poškodený.  

OR odporučila na schválenie do OZ. 
   
- na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady vyradenie 
a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce Smiţany v celkovej hodnote 3 443,98 €. Jedná sa o 
odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný alebo 
poškodený a pre jeho zastaranosť a nehospodárnosť nemôţe slúţiť svojmu účelu. 

OR odporučila na schválenie do OZ. 
 
- na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady 
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smiţany v celkovej výške 
7 031,14€. Jedná sa o nehmotné aktíva. 

OR odporučila  na schválenie do OZ. 
 
12.) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2012 

OR odporučila predložený plán na schválenie do OZ. 
 

13.) Eurobus, s.r.o. – Zakúpenie nového autobusu 
- spoločnosť Eurobus, s.r.o. zakúpila nový autobus, ktorý bude premávať na linke č. 4. 

Chce ho slávnostne verejne prezentovať, aby sa ľudia mohli pozrieť, prezrieť si ho. 
Autobus by mal byť vystavená na parkovisku pred kostolom. 
OR vzala informáciu na vedomie. 
 

14.) Hokejbalové ihrisko 
- p. Ţivčák – zástupca Inštitútu hokejových štúdií a generálny riaditeľ spoločnosti 

Embraco, Ing. Brat,  sa stretli so starostom obce, aby predloţili návrh zmluvy o spolupráci pri 
výstavbe hokejbalového ihriska. 

Oproti prvým rokovaniam sa podmienky zmenili. 
Obec by mala prispieť na nákup mantinelov 33% z celkovej kúpnej ceny (max. 11 000,- 

€). Ihrisko po vybudovaní by malo prejsť do majetku obce, neskôr do správy ZŠ. 
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Návrh zmluvy obsahuje bliţšie neurčené sankcie a taktieţ zabezpečenie tréningov ţiakov 
v rozsahu 20 hodín týţdenne, čo pri dodrţaní vyučovacieho plánu detí nie je reálne. 

OR odporúča stretnutie športovej komisie, predstaviteľov Inštitútu hokejových štúdií 
a vedenia ZŠ Komenského, aby prerokovali návrh zmluvy. 

 
15.) Správa z kontroly v nájomných bytoch nižšieho štandardu 

Na ulici Rybníky bola v nájomných bytoch niţšieho štandardu vykonaná kontrola 
uţívateľov bytov. Kontrolami by sa malo zamedziť tomu, aby pridelené by boli vyuţívané 
nájomníkmi, ktorým boli pridelené. 

Je treba prekontrolovať, aký druh pobytu majú uţívatelia potvrdený.  
Vyzvať nájomníkov, ak majú nedoplatky, aby ich do konca roka vyrovnali. Ak by tak 

neurobili, hrozí im výpoveď z nájmu. 
 

16.) Rôzne 
Mgr. Szitová navrhuje doplniť návrh uznesení na OZ o: 
- vybudovanie chodníka od mostíka k cirkevnej škole 
- vybudovanie chodníka na cintoríne 
- označenie prechodov pre chodcov červenou farbou na ulici Tatranskej 
- oprava strechy ZUŠ 
- svetelné značenie prechodov pre chodcov 

 

 

 

 

 

 

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

 


