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Z á p i s 

zo 17. zasadnutia OR, konaného dňa 16.1.2012 v Smižanoch 

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

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  Ing. Zekucia 
 
1.) Termíny zasadnutí OZ na rok 2012 

 
OR schválila termíny riadnych zasadnutí OZ nasledovne: 
23.2., 26.4., 21.6., 23.8., 25.10., 13.12. 2012 
 

2.) Oblastná organizácia cestovného ruchu 

 
Novelizácia zákona o cestovnom ruchu umožňuje, aby štát prispieval na organizácie cestovného 
ruchu. Členom organizácií musia byt minimálne 2 podnikateľské subjekty, min. 5 samospráv 
a ďalšou podmienkou je, že v oblasti spadajúcej do organizácie má byť 50 tis. prenocovaných 
v kalendárnom roku. 
Štát môže prispieť do výšky odvedeného členského príspevku organizácie, maximálne do výšky 
výberu dane z ubytovania.  
Ak organizácia cestovného ruchu sa zaregistruje do 15.3.2012, môže ešte požiadať o príspevok 
aj za rok 2012. 

OR súhlasí s registráciou oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
 

3.) Zmluva o spolupráci s Inštitútom hokejových štúdií (IHŠ) 

 
Starosta obce dostal zmluvu na vybudovanie hokejbalového ihriska v obci na pripomienkovanie. 
Zmluvné strany:  obec Smižany, ZŠ Komenského ul., IHŠ 
Riaditeľka ZŠ, ktorá taktiež zmluvu pripomienkovala informovala, že niektoré podmienky zmluvy 
týkajúce sa rozsahu využívania ihriska žiakmi ZŠ nie je možné dodržať. 
Zmluva bola starostom upravená, konzultovaná s právnikom a tak bude doručená IHŠ. 
Obec by mala prispieť 33% z ceny mantinelov, maximálne do výšky 11 000,-€. 
- IHŠ sa zaväzuje, že do 30.9.2012 postaví ihrisko, ale ešte pred vydaním stavebného povolenia 
musí deklarovať, že má dostatok finančných prostriedkov na výstavbu. 
p. Orinčáková  - je potrebné zvážiť miesto výstavby navrhovanej hracej plochy, nesúhlasím s tým 
aby sa to realizovalo pri kultúrnom dome; nie je potrebné míňať peniaze na advokáta pokiaľ nie je 
doriešené kde by sa ihrisko malo postaviť; 
Mgr. Trošanová –  zabezpečenie dochádzky žiakov v rámci vyučovania je nemožné, 
Mgr. Szitová – je potrebné aby sa v prvom rade dohodlo miesto výstavby to znamená je potrebné 
opäť vstúpiť do jednania s TJ Slovan Smižany, aby sa výstavba mohla realizovať v areálu ihriska 
a následne až potom jednať s IHL o zmluve; 

OR vzala informáciu s pripomienkami na vedomie. 

4.) Výstavba komunitného centra 

Ing. Kotrady - podľa informácií by mala byť vypísaná výzva v rámci lokálnej stratégie 
komplexného prístupu na dotácie na realizáciu komunitných centier. Zatiaľ nie je známe, či budú 
prideľované financie na výstavbu nových centier, alebo iba na rekonštrukciu. 
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu z r. 2003 – 4 cca v hodnote 10 mil Sk 
(331 939,19 €), treba aktualizovať rozpočty.   
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 OR konštatuje, že súčasnou prioritou pre nasledujúce roky je rekonštrukcia  MŠ Ružová. 
kde nám hrozia sankcie za nevhodné hygienické zariadenia. Rekonštrukcia MŠ bude finančne 
náročná. 

 

 
5.) Žiadosť o NFP na stavbu: Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka Brusník 

Je pripravená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci protipovodňových opatrení na 
reguláciu Brusníka. Máme územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. 
Skladá sa:  I. etapa – regulácia Brusníka - úsek ihrisko (most) – Iliašovská ul.(most) 
     - úsek Tomášovská ul. – pod PD 
 II. etapa – suchý polder - smer Tomášovská ul. pred dedinou 
        - nad Smrekovou ulicou 
Vzhľadom k tomu, že je to zásah do súkromných pozemkov, treba uzatvárať nájomné zmluvy. 
Veľa pozemkov nie je vysporiadaných (dedičské konania). Uvažuje sa s cenou 0,10€/m2. Do 
zmluvy sa uvedie, že ak do 31.12.2013 nebude schválená realizácia, platnosť zmluvy končí. 
Poslanci navrhli, aby občania, ktorí vlastnia príslušné pozemky ich previedli na obec za 
symbolickú sumu 1,- €. Urýchlilo by sa vybavovanie. 
Problémovým miestom je most na Iliašovskej ceste (pri reštaurácii Wimbach). Mesto Spišská 
Nová Ves má snahu o jeho rekonštrukciu, ale zmenili by sa výškové pomery nájazdov na most 
a taktiež aj výjazdov z dvorov. 
OR odporúča vyzvať Slov. vodohospodársky podnik, aby koryto Brusníka pod mostom vyčistilo 
od panelov, prehĺbilo. Zároveň treba do 31.1.2012 zvolať povodňovú komisiu a celú lokalitu 
prejsť. 
V žiadosti je spracovaní I. etapa a to regulácia Brusníka 

I. časť regulácie – predpokladaná náklad: 776 379,-€ 
II. časť regulácie – predpokladaný náklad         326 000,-€ 

S tým sú spojené preložky inžinierskych sietí a rozvodov vody, VN. 
Celkové náklady sú 1 472 005,10€, obec sa spolupodieľa 5%, t. j. 73 600,26 €. 
Termín podania žiadosti je do 20.01.2012 
 

OR súhlasí so zvolaním mimoriadneho OZ na schválenie žiadosti o NFP – regulácia potoka 

Brusník. 

 
6.) Opatrovateľská služba 

 

Od 16.1.2012 je zabezpečená opatrovateľská služby pre p. Novotnú, p. Rychtarčíka (na plný 
úväzok) a na 4 hod. pre p. Grečkovú. Evidujeme žiadosti na opatrovateľskú služby pre p. Šoltýsa 
( tu by došlo k presunu opatrovateľky od trojičiek v rodine Melovej k pánovi Šoltýsovi) Pre  p. 
Antonyovú je potrebná opatrovateľka na plný úväzok.  
p. Orinčáková - sociálna a bytová komisia vydá stanovisko na základe miestneho šetrenia. 
Ing. Kotrady – je potrebné sa zaoberať žiadosťami o trvalé pobyty v nájomných bytoch nižšieho 
štandardu. 
 OR vzala informácie na vedomie. 
 
 
7.) Rekonštrukcia námestia 

 

Projektant pri tvorbe rozpočtu na rekonštrukcie námestia, v ktorej je zahrnutá aj výstavba fontány, 
nezarátal náklady na preložku plynového potrubia, hoci v textovej časti ich spomínané má a mal 
všetky podklady k dispozícii. 
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Riešením je preložka plyn potrubia alebo s dvojitá chránička. Plynárne súhlasia s dvojitou 
chráničkou. Jedná sa o dĺžku cca 5-6 m. 
Fa MIVA s.r.o. urobila kalkuláciu dodatočných nákladov v prípade preložky by sa jednalo 
o 3 000,00 € v prípade delenej chráničky, sa jedná cca o 1 500,-€  s DPH. 
 
 OR navrhla predvolať projektanta na zasadnutie OZ dňa 23.2.2012 a zvýšené náklady 
spôsobené chybou projektanta by mal znášať projektant, nie obec. 
 
8.) Merače rýchlosti 

Vzhľadom na požiadavku inštalovania meračov rýchlosti pri vstupe do obce, obec vyžiadala 
o ponuky týchto zariadení.  
Orientačná cena jedného zariadenia je cca 2 400,-€ s DPH. Je možná aj skúšobná prevádzka na 
45 dní, kedy by obec hradila iba montáž a demontáž, čo je cca 120,-€. 

OR odporúča, aby obecný úrad urobil prieskum cien, a aby sa prípadná inštalácia 
konzultovala s políciou. 

 
9.) Daň za psa – list 

 
P. Brziak sa na poslancov OZ obrátil listom, v ktorom poukazuje na vysokú daň za psa 
v obytných domoch, ktorá je niekoľkokrát vyššia ako za psa držaného v rodinnom dome. 
Taktiež poukázal na malý počet košov na exkrementy, ktoré sú zaplnené iným odpadom. 
 OR konštatuje, že výška dane je primeraná, problémy sú s praktikami majiteľ psov. 
 
10.) Diskusia 

 
- na základe listu od Ing. Vranu a Dr. Kreta ohľadne správneho jazykovedného pomenovania 
obyvateľa Smižian, OR odporúčala pripraviť uznesenie OZ predmetom, ktorého by bolo 
pomenovanie Smižany – Smižančan a odoslať ho do jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave 
na odmodifikovanie ich pomenovania Smižany – Smižanec. 
- poslanci navrhli, aby sa o pomoc v tejto veci požiadal aj pán Ing. Vrana 
 
Mgr. Szitová 
 - požiadavka zo strany občanov – jedná sa o na úpravu odchodov MHD tak, aby bol prípoj 
k vlakom. Napr. linka č. 10 s odchodom 13.25 od Kaštieľa.  

Jednať bude starosta obce s Ing. Koreňom – eurobus a.s. závod SNV 
- na internetovej stránke vytvoriť možnosť na otázky a debaty občanov ohľadne problémov 
a podnetov z obce. 
 
- ako obec zabezpečuje oslavy oslobodenia obce?  - oslavy organizačne zabezpečuje OKC 
Smižany s odbojármi. V septembri tohto roku bude akadémia k stému výročiu narodenia kpt. 
Jána Nálepku – na túto udalosť sa aktuálne vyčlenia finančné prostriedky – organizačne 
zabezpečí OKC Smižany (v Kaštieli by mal byť seminár a potom akadémia v KD) 

 

 

 

 

 

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

 


